
  Број 12 // 
Београд // 

Јун // 
2012 // 

Година III //

  Број 12 // 
Београд // 

Јун // 
2012 // 

Година III //ГласникГласник
Лекарска комора србије

ISSN 1821-3995

Тема броја

каПиТаЦија 
Анализа

Лекарска сТрУка 
У ШТамПаНим 
меДијима
Истраживање

Тек сВаки 
ТреЋи Лекар 
У беЗбеДНој ЗоНи
Интервју – Проф. др Ђорђе 
Бајец, директор КЦС:

Нисмо сеДеЛи 
скрШТеНиХ рУкУ

Тема броја

каПиТаЦија 
Анализа

Лекарска сТрУка 
У ШТамПаНим 
меДијима
Истраживање

Тек сВаки 
ТреЋи Лекар 
У беЗбеДНој ЗоНи
Интервју – Проф. др Ђорђе 
Бајец, директор КЦС:

Нисмо сеДеЛи 
скрШТеНиХ рУкУ



24 – 26  October 2012
Vancouver - Canada

Linking local
initiatives with
Global Learning

Third International
Conference on

Violence
in the

Health Sector

CALL FOR  

POSTER ABSTRACTS



ЈУН 2012 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 3

Гласник
ЛИСт ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ

Го ди на IV, број 12, 
јун 2012. го ди не.

ISSN 1821-3995

Ре дак ци ја:
Бе о град, ул. Кра љи це На та ли је 1

Тел/факс:
36-26-185, 36-26-187, 36-26-188

И-мејл:
lekarskakomorasrbije@gmail.com, 
www.lks.org.rs 

Главни уредник:
Др Бранка Лазић

Чланови уређивачког одбора:
Др Нинослава Михајловић
Др Јасмина Павловић
Др Игор Николић
Др Сергеј Лазаров
 Др Данка Грудић
Др Иван Илић
Др Милан Симић
Др Драгана Арсић
Др Слађана Илић
Др Гордана Ђокић
Др Олга Вучићевић Осипов
Др Јелица Крчмаревић
Др Никола Костић
 Др Предраг Рогулић
Др Дубравка Миодраговић

Издавачки савет:
Прим. др сци Татјана Радосављевић
Др Драгана Милутиновић
Проф. др Марина Дељанин Илић
Прим. др сци Спасо Анђелић 
Доц. др Бранко Ристић 
Проф. др Бранислав Перин 
Др Александар Радосављевић
Др Љубиша Недељковић

Новински уредник:
Јасмина томашевић

Ликовно-графички уредник:
Илија Милошевић

Типографсkо писмо:
Adamant

Лист се објављује четири пута 
годишње и доставља бесплатно 
свим члановима ЛКС

Насловна страна: Поликлиника 
Клиничког центра Србије. Последња 
страна: Управна зграда КЦС

Штампа: 
Штампарија „Гласник”, Београд

Дра ги чи та о ци,
ко ле ге и ко ле ги ни це,
чла но ви Ле кар ске
ко мо ре Ср би је,

У
 
 
 
овом бро ју на шег Гла

сни ка мо же те про чи та ти текст 
усво је ног Ста ту та ЛКС, ин тер
вју са ди рек то ром Кли нич ког 
цен тра Ср би је, за тим шта но
си Ка пи та ци ја у при мар ној, а 
шта Ди јаг но стич ки срод не гру
пе у се кун дар ној и тер ци јар ној 

здрав стве ној за шти ти, из ве штај пре се ка но вин ских 
чла на ка о ле ка ри ма и ле кар ској про фе си ји у до ма
ћој штам пи и још мно го то га.

Оно што бих во ле ла да ви дим у сле де ћем и на ред
ним бро је ви ма сте Ви и Ва ши при ло зи.

Као но ви уред ник на шег Гла сни ка по зи вам вас 
пре све га да нам пи ше те о све му што се ти че на ше 
про фе си је, али не са мо о про бле ми ма у сва ко днев
ном ра ду, јер сви зна мо да их има, већ и о ар гу мен
то ва ним пред ло зи ма о то ме ка ко да се пре ва зи ђу 
и пре бро де, о ус пе си ма ко је сте оства ри ли у сва ко
днев ном, али и струч ном по гле ду и Ви и Ва ше ко ле
ге, о кон гре си ма на ко ји ма сте уче ство ва ли, сту диј
ским пу то ва њи ма и бо рав ци ма и ис ку стви ма ко ја 
сте на њи ма сте кли. Ва ше члан ке и пред ло ге про пра
ти те фо то гра фи ја ма ко је ће мо ра до об ја ви ти.

Та ко ђе нам дај те пред ло ге о че му би сте во ле ли да 
чи та те у Гла сни ку.

Све то по ша љи те на: ured nik gla sni ka.lks@gmail.com 
или Кра љи це На та ли је број 1 (за Гла сник ЛКС)

С по што ва њем, у иш че ки ва њу,

Др бран ка Ла зић 
Глав ни уред ник Гла сни ка

Ле кар ске ко мо ре Ср би је

Реч уредника



6–9
Лекарска струка 

У штампаним 
медијима

Од 2007. до 2011. створена необјективна слика 
о лекарској струци, указује прим. др Татјана 

Радосављевић, директорка Коморе

21–22
Значај дсГ за 

лекарство србије
Пошто смо усвојили аустралијски 

систем ДСГ, он мора да буде 
прилагођен нашој земљи, 
сматра др Милан Симић

 :ЗДраВ сТВе Ни си сТем  ׀׀
ка Пи Та Ци ја   Стр. 14

– Ле КАР СКА СТРУ КА Не зА ДО ВОЉ НА УРеД БОМ
–  ИзА БРА НИ Ле КА РИ ПР ВИ НА УДА РУ 

Ре ФОР Ме зДРАВ СТВе Не зА ШТИ Те
МИ ШЉЕ ЊА:
– КА ПИ ТА ЦИ ЈА ДА, Не У ОВОЈ ФОР МИ
– ДА ЛИ Је КВАНТИТеТ МеРИЛО КВАЛИТеТА?
– УВе СТИ ДО ДАТ Не ИН ДИ КА ТО Ре зА КВА ЛИ ТеТ
– KАПИТАЦИЈА (Не)ПРИ СТОЈ НА ПО НУ ДА
– ПИ ТА њА И ОГО ВО РИ О КА ПИ ТА ЦИ ЈИ

 :ЗДраВ сТВе Ни си сТем  ׀׀
ДијагНосТички сроДНе 
грУПе   Стр. 21

–  ПРИ Ме НА ДСГ У СР БИ ЈИ 
Ре фор ма си сте ма бол нич ког пла ћа ња 
– ис ку ство пи ло ти ра ња из 2008. го ди не

Про Пи си   Стр. 26 ׀׀
–  СУД СКО Ме ДИ ЦИН СКО Ве ШТА Че ње 

Ре ше ње о ве шта че њу и са чи ња ва ње 
ве шта че ња у пи са ном об ли ку

ак ТиВ Но сТи рЛк   Стр. 28 ׀׀
–  УКИ НУ ТИ ПО Де ЛУ НА ИН ТеР Не 

И еКС ТеР Не БО ДО Ве, тра жи Од бор 
за ме ди цин ско обра зо ва ње РЛ КЈИС 

–  KoНТИНУИРАНА Ме ДИ ЦИН СКА 
еДУ КА ЦИ ЈА – ПРИ О РИ ТеТ

– СеМИНАР О КВАЛИТеТУ
–  РЛКЦзС: АНА ЛИ зИ РАН РАД 

ПОД РУЧ НИХ КАН Це ЛА РИ ЈА

ре а го Ва Ња   Стр. 35 ׀׀
–  ДА ЛИ Се УЧИ МО НА ПРИ ЧА МА 

КО Је Се ПО НА ВЉА ЈУ?

ме Ди ЦиН ски скУ По Ви   Стр. 37 ׀׀
– ПА ЦИ ЈеНТ У ЦеН ТРУ: ХО ЛИ СТИЧ КИ ПРИ СТУП 

На Ша При ча   Стр. 39 ׀׀
–  ТРАН СПЛАН ТА ЦИ ЈА И НА ДА И ЛеК 

У Уни вер зи тет ској деч јој кли ни ци нај мла ђи па
ци јен ти го ди на ма на ди ја ли зи

По Во Ди   Стр. 41 ׀׀
–  ДВАДеСеТ ГО ДИ НА РА ДА 

зДРАВ СТВе Не УСТА НО Ве „Ме ДИ ЛеК“

Да се Не За бо ра Ви   Стр. 45 ׀׀
–  ПРАВ ДА зА КА СНИ ЛА 

ВИ Ше ОД ШеСТ Де Це НИ ЈА 
Жр тва не ра зум ног вре ме на: 
др Алек сан дар Па вло вић

Ве сТи и За Ни мЉи Во сТи   Стр. 46 ׀׀

 сТа ТУТ Ле кар ске  ׀׀
ко мо ре ср би је   Стр. 50

ИЗ ОВОГ БРОЈА



14–17
Учинак коригује 
зараде лекара

Од 1. јула део плате изабраних лекара 
у нашој земљи обрачунаваће се према 

учинку // Преносимо искуства 
других земаља, али и како на најављене 

промене гледају лекари из праксе

41–43
Јубилеј прве српске 
бебе из епрувете

Овог месеца навршава се 25 година рођења 
првог људског бића у Србији зачетог 

изван тела жене

10–13
Проф. др Ђорђе 

Бајец: Нисмо седели 
скрштених руку

У очекивању нових кула, у КЦС реновирано 
девет операционих сала и 12 просторија 

за интензивну негу

33–34
Кретањем 
до здравља

Алармантни резултати анкете 
међу припадницима лекарске 

професије: Већина лекара недовољно 
физички активна



6 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУН 2012

Аутор: прим. др Та тја на 
Ра до са вље вић, ди рек тор ка 

Ле кар ске ко мо ре Ср би је

„...Ни ка да се не сва ђај те са они
ма ко ји ку пу ју ма сти ло на ба чве 
и па пи ре на то не. Но ви на ри су 
пла ће ни да пре но се ве сти ко је 
на ђу она ко ка ко их са ми ту ма
че. Они ће увек има ти по след њу 
реч о не кој ства ри, увек, увек...“ 

Ко ли ко пу та вам је на тра фи
ци па жњу при ву као не ки на
слов ти па „Док то ри ми уби ли де те“, „По гре шна ди јаг
но за иза зва ла смрт“ или „По ро ди ља пре ми ну ла због 
не ма ра“? Иако за ме ди је ни ко ни је, и не тре ба да бу де, 
не до дир љив, пи та ње ме ре у све му то ме че сто је ствар 
опре де ље ња ре дак ци је да се на та кав на чин скре не па
жња чи та о ци ма и по диг не ти раж.

Ни дру ге про фе си је ни су по ште ђе не, али, ути сак је да 
је „око јав но сти“ ви ше и че шће упе ре но у ле ка ре, упра
во због ве ли ке од го вор но сти ко ју има та про фе си ја.

 Ме ди ци на и здрав ство не по сто је због се бе са мих. 
Сви ма, кад – тад, за тре ба услу га здрав стве ног си сте ма, 
па их сто га и за ни ма шта се у ње му до га ђа.

ме ди је за ни ма ју:

– те ме ко је за ни ма ју оп шту јав ност 
– че шће ло ше, не го до бре ве сти 
– но ви ви ди ци 
– пра ви од го во ри и 
– ве сти за на слов ну стра ну 

Но ви на ри ле ка ри ма ни су не при ја те љи, али ни су ни 
при ја те љи. Ме ђу тим, не ма ап со лут них кри те ри ју ма 
шта је вест и шта чи ни вест. 

Но ви на ри мо ра ју од го во ри ти на пи та ња: ко, шта, за
што, ка ко, ка да и где. Све оста ло мо же до ве сти до по ја
ве тра че ва, до по гре шне про це не ри зи ка, ство ри ти не
га ти ван углед по је дин ца и ин сти ту ци је и до ве сти до 
гу бит ка по ве ре ња.

зА ДА ТАК НО ВИ НА РА Је ДА СТВА РИ
ОКО Ле КАР СКе ГРе ШКе ЧИ Не ВИ ДЉИ ВИМ,

А Не ДА ИХ ПРО Це СИ У РА ЈУ. 

сен за ци о на ли зам је:

– ако оно што се из но си не од го ва ра исти ни 
– окри вља ва ње без до ка за и пре зум ци је не ви но сти 
– на во ђе ње пу ног име на и пре зи ме на 
– не по што ва ње ин ти ме ни, чак, ле кар ске тај не 
– ни је сва ки тра ги чан до га ђај ле кар ска гре шка, већ 

и по сле ди ца дру гих фак то ра 

СВе Је ВеСТ
ИЛИ ТО МО Же ПО СТА ТИ

Из пра ва на ин фор ма ци ју, сло бо ду из ра жа ва ња и 
кри ти ку, про из и ла зи и оба ве за но ви на ра на из но ше
ње исти не, урав но те же не и про ве ре не ин фор ма ци је 
(по ре кло, исти ни тост и пот пу ност) о по ја ва ма, лич но
сти ма и до га ђа ји ма о ко ји ма јав ност има оправ дан ин
те рес да зна.

Ле кар оба вља сло жен, од го во ран и стре сан по сао ле
че ња па ци је на та. здрав стве на де лат ност је јав на де
лат ност. Ле кар по шту је од ред бе Ко дек са про фе си о нал
не ети ке. Че сти су на па ди на ле ка ре у оба вља њу по сла. 
Исто то ли ко, а мо жда и не што ви ше, ми сли да су ле ка
ри ко рум пи ра ни.

Лекарска струка у 
штампаним медијима 
(2007–2011)
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Но ви нар по ма же оства ри ва њу пра ва јав но сти да бу
де упо зна та са чи ње ни ца ма, об ли ку је ве сти и уче ству је 
у фор ми ра њу ста во ва. Но ви нар по шту је од ред бе Но ви
нар ског ко дек са. Че сти су на па ди на но ви на ре у оба
вља њу по сла. Не што ви ше од тре ћи не гра ђа на ми сли 
да су но ви на ри ко рум пи ра ни. 

У про ле ће 2007. ан ке та ра ђе на у зе мља ма евро пе, по
ка зу је да је ин декс по ве ре ња за ле ка ре 3,2 од сто, а за 
но ви на ре 2,2 од сто, а у зе мља ма у тран зи ци ји ове број
ке су не што при бли жни је и слич ни је (81 од сто у ко рист 
ле ка ра и 53 од сто у ко рист но ви на ра) .

У јед ној но ви нар ској ра ди о ни ци пет на е сто го ди шња 
де вој чи ца из ја вљу је: „По сао но ви на ра је да раз ми шља 
24 са та, да гле да стал но око се бе, при ме ћу је чуд не ства
ри и за тим дру ге оба ве шта ва о то ме. Но ви на ри су и ле
ка ри људ ског дру штва.” 

КО МУ НИ КА ЦИ ЈА Је НеО П ХОД НА,
А ТА КО зВА НА КРИ зНА КО МУ НИ КА ЦИ ЈА
ПО ЧИ ВА НА ПРА ВИ ЛУ, КО Је Је ИСТО КАО

И У Ме ДИ ЦИ НИ: Пр во не на шко ди ти
(„Pri mum non no ce re“)

Но ви нар ски ко декс ре гу ли ше по на ша ње но ви на ра. 
Но ви нар ће у свим си ту а ци ја ма и без из у зет ка бра ни
ти на че ла сло бо де ин фор ми са ња, шти те ћи пра во на ин
фор ма ци ју и из ра жа ва ње ко мен та тор ског и кри тич ког 
ста ва, др же ћи се стро го пра ви ла да су чи ње ни це оба
ве зне, а ста во ви сло бод ни. 

Но ви нар ће се на ро чи то бо ри ти про тив ис кри вља ва
ња чи ње ни ца и про тив цен зу ре. 

Но ви нар је ду жан да бла го вре ме но ис пра ви сва ку 
штет ну не тач ност пу тем ис прав ке и из ви ње ња од ре
ђе ној лич но сти или уста но ви, омо гу ћу ју ћи пра во на 
од го вор кри ти ко ва ним осо ба ма, уко ли ко је реч о до
стој ном пред ме ту рас пра ве. 

Но ви нар ће од би ти све при ви ле ги је ко је би мо гле да 
ути чу на не за ви сно оба вља ње ње го вих про фе си о нал
них ду жно сти. Но ви на ри не сме ју ко ри сти ти, под сти
ца ти или оправ да ва ти сте ре о ти пе при ли ком об ра де те
ма ко је се ти чу би ло ко је од дру штве них гру па. 

Ана ли за ме диј ског из ве шта ва ња об у хва ти ла је по
сто је ћи Пресс цлип пинг Ле кар ске ко мо ре Ср би је у пе
ри о ду од 2007. до кра ја 2011. го ди не. Из дво је ни су тек
сто ви ко ји се ти чу ЛКС и ле кар ске стру ке, а по том, у 
ква ли та тив ној ана ли зи, раз вр ста ни су у три ка те го ри
је пре ма вред но сном од ре ђе њу са др жа ја тек ста, од но
сно пре о вла да ва ју ћем то ну и усме ре њу на: по зи тив не, 
не у трал не и не га тив не

У на став ку ана ли зе, из дво је не су до ми нант не те ме, а 
по себ ну па жњу обра ти ли смо на на сло ве. 

Го ди на 2008.
До ми нант не те ме би ле су: Су до ви ча сти, ли цен ци ра

ње, ле кар ске гре шке, ве чер ње кли ни ке. Слу чај др С. Н. 
био је ак ту е лан у ле то 2008, а ко ле ге су га оп ту жи ва ле 
за смрт па ци јент ки ње че ти ри го ди не ра ни је. 

Не ки од на сло ва исте го ди не би ли су: Ле кар опљач као 
Цр ве ни крст, Љу ди у бе лом за ви ше нас у цр но, Док то ри 
под сум њом, због уби ства ... ухап шен ане сте зи о лог, Ле
ка ри под лу пом по пи ци је, Ис тра га про тив ле ка ра, Ле
ка ри и се стре мал тре ти ра ју по ро ди ље. 

Ви ше тек сто ва ба ви ло се по тре бом да ле ка ри до би ју 
ста тус слу жбе них ли ца, а та те ма ак ту ел на је и да ље.

На сло ви су су ге стив ни и ле кар ску про фе си ју ве зу ју 
за из гу бље но по ве ре ње, смрт па ци јен та, жал бе, ту жбе, 
узи ма ње ми та, чак и пре ис тра ге чи та лац се на во ди на 
за у зи ма ње ста ва о кри ви ци ле ка ра. Су ђе ња ле ка ри ма 
јед на је од не за о би ла зних те ма. Нај че шће је фак то граф
ско, али се увек на во ди пу но име ле ка ра.

за рад др жа ња тен зи је јав но сти, но ви не че сто са ме 
кре и ра ју „за плет“ – су ђе ње је од ло же но, док оп ту же
ни мир но спа ва. 
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До га ђа ји ко ји су обе ле жи ли 2008. го ди ну:

• 17. 2. – КО СО ВО ПРО ГЛА СИ ЛО НЕ ЗА ВИ СНОСТ 
• 21. 2. – МИ ТИНГ У БЕ О ГРА ДУ – ПА ЉЕ НЕ АМ БА СА ДЕ 
• 11. 5. – ПАР ЛА МЕН ТАР НИ ИЗ БО РИ 
• 21. 7. – УХАП ШЕН КА РА ЏИЋ

Го ди на 2009.
На сло ви о гре шка ма ле ка ра увек при вла че па жњу, на

ро чи то кад по гре шни по сту пак до ве де до гу бит ка ор
га на, рад не спо соб но сти или смрт ног ис хо да. Не ки од 
на сло ва би ли су: Хи рур гу сло мио ло ба њу, Се ки ром се 
све тио за ам пу ти ра ни прст, Ле кар стра дао гре шком. „за
твор“ у на сло ву та ко ђе „пу ни“ но ви не, на ро чи то ако је 
ак тер док тор. Струч ност док то ра се не рет ко до во ди у 
сум њу. Ле ка ри се до во де и у ве зу са нар ко ма фи јом, тач
ни је – по је дин ци уме сто да ле че, рас ту ра ју дро гу. 

До га ђа ји ко ји су обе ле жи ли го ди ну:

• 4. 1. – ПРО ТИВ ТУ ЖБА ХР ВАТ СКОЈ
•  31. 8. – ЗА КОН О ИН ФОР МИ СА ЊУ (ПРО ТИВ 

Ме ДИЈ СКИХ СЛО БО ДА – ОД ЛО Же НО УСВА ЈА ње)
• 17. 9. – ПРЕ ТУ ЧЕН БРИС ТА ТОН 
• ОТ КА ЗА НА ПА РА ДА ПО НО СА 
• ПРО ГЛА ШЕ НА ПАН ДЕ МИ ЈА Х1Н1 
• 2. 11. – ПОТ ПИ САН УГО ВОР О НА БАВ ЦИ ВАК ЦИ НА 
•  26. 12. – КОН ТРО ВЕР ЗЕ ОКО ИЗ БО РА СУ ДИ ЈА 

И ТУ ЖИ ЛА ЦА 

Го ди на 2010.
До ми нант не те ме би ле су: ко руп ци ја у здрав ству и ле

кар ске гре шке. При том, не ко ри сте се уоби ча је ни тер ми
ни „због сум ње да је из вр шио уби ство“... већ се чи та о цу 
ди рек то су ге ри ше да је ле кар уби ца. Не га тив ни по е ни 
за стру ку де ли мич но су про ис те кли из раз ли чи тих ста
во ва по пи та њу вак ци на ци је про тив но вог гри па, чи ме је 
ство ре на до дат на кон фу зи ја у јав но сти. Ве ли ки број тек

сто ва ба вио се по сле ди ца ма гу бит ка по ве ре ња па ци је на
та у ле ка ре ко ји су по ста ли ме та огор че не род би не па ци
је на та и пре тр пе ли по вре де на рад ном ме сту. Го ди ну 2010. 
обе ле жи ла је и „афе ра ци то ста ти ци“. Не ки од на сло ва те 
го ди не би ли су: зло чин у бе лом ман ти лу, Ле кар ухап шен 
због 100 евра, Па ци јент пре ту као ле кар ку, Ле ка ри кра ли 
па ре на ла жним опе ра ци ја ма, Жр тва не ма ра, Про пу сти 
ле ка ра уби ли нам бе бу, Хап ше ње он ко ло га и фар ма це у
та због сум ње на ми то, Хи рург пао због ми та, Ухап ше но 
још пет он ко ло га, Ле кар ка кри ва за смрт бе бе?. 

До га ђа ји ко ји су обе ле жи ли 2010. го ди ну:

•  1. 1. – НЕ МА ВИ ШЕ ВОЈ НЕ ОБА ВЕ ЗЕ 
•  УПИТ НИК ЕУ ПРЕ ДАТ ЦВЕТ КО ВИ ЋУ
•  30. 3. – СКУП ШТИ НА СР БИ ЈЕ-ДЕ КЛА РА ЦИ ЈА 

О ОСУ ДИ зЛО ЧИ НА У СРе БРе НИ ЦИ
•  8. 4. – УХАП ШЕ НА КА ТА РИ НА РЕ БРА ЧА 

– ПРО НЕ ВЕ РА ХУ МА НИ ТАР НЕ ПО МО ЋИ
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•  22. 7. – МСП – ПРО ГЛА ШЕ ЊЕ НЕ ЗА ВИ СНО СТИ 
КО СО ВА Је У СКЛА ДУ СА Ме ЂУ НА РОД НИМ 
ПРА ВОМ

•  10. 10. – ПА РА ДА ПО НО СА – ПО ВРЕ ЂЕ НО 
132 ПО ЛИ ЦАЈ ЦА И 25 ГРА ЂА НА

Го ди на 2011.
Не ки од на сло ва би ли су: за бо ра ви ли Хи по кра та, Осу

ђе ни ле ка ри, Де цу уби ја не зна ње ле ка ра, Не у ро хи рург 
на сло бо ди, Ле ка ри се бо га те на екс пе ри мен ти ма, Прет
ња ма до ре цеп та, Ле кар мал тре ти рао глу во не му труд
ни цу, Пре ми ну ла по ро ди ља. 

Про шле го ди не штам па ни ме ди ји нај че шће су се 
ба ви ли те ма ма као што су „афе ра ци то ста ти ци“, смрт 
па ци је на та услед (по тен ци јал не) ле кар ске гре шке, ко
руп ци ја ле ка ра – од у зи ма ње ли цен це. Ме ди ји су че сто 
ука зи ва ли на там ну стра ну по је ди них док то ра, афе
ру у Хит ној по мо ћи, ис тра гу о вак ци на ма, чак и кра
ђу на уч ног ра да. 

По ро ди це пре ми ну лих па ци је на та не рет ко су пре ко 
ме ди ја скре та ле па жњу јав но сти на про пу сте – не са
мо ле ка ра, не го и пра во суд них ор га на. 

С дру ге стра не, ве ли ка па жња у ме ди ји ма да та је оси
гу ра њу од про фе си о нал не од го вор но сти – ко је ле ка ри ма 
да је си гур ност да не бе же у „де фан зив ну ме ди ци ну“. 

До га ђа ји ко ји су обе ле жи ли 2011:

•  28. 1. – ОСТАВ КА ТО МИ ЦЕ МИ ЛО СА ВЉЕ ВИ ЋА 
•  ИЗА БРАН НО ВИ МИ НИ СТАР ЗДРА ВЉА 
•  15. 2. – ТР ГО ВИ НА ЛИ СТА МА ЧЕ КА ЊА
•  21. 6. – АФЕ РА ГА ЛЕ НИ КА 
•  19. 9. – УХАП ШЕ НА СВЕ ТЛА НА ВУ КАЈ ЛО ВИЋ 

зБОГ АФе Ре ВАК ЦИ НА
•  НА ПА ДИ НА ЛЕ КА РЕ СВЕ ЧЕ ШЋИ
•  ЈА НУ АР СМЕ ЊЕН МЛА ЂАН ДИН КИЋ 
•  26. 5. – УХАП ШЕН РАТ КО МЛА ДИЋ
•  АН ГЕ ЛА МЕР КЕЛ ЗАХ ТЕ ВА ДА СЕ ОД РЕК НЕ МО 

УТИ ЦА ЈА НА Се Ве РУ КО СО ВА 
•  9. 12. – ЕВРОП СКИ СА ВЕТ – ОД ЛО ЖЕ НА 

КАН ДИ ДА ТУ РА

за ме ди је ни ко ни је не до дир љив. По сто ји осе ћај ле
ка ра да ме ди ји во де не ку вр сту кр ста шких ра то ва са 
ви ше или ма ње по зна том на ме ром. 

Исто вре ме но, ле ка ри не тре ба да се по ми ре са ме диј
ским на па ди ма, ка ко, не рет ко, до жи вља ва мо па жњу 
ме ди ја, већ је нео п ход но усво ји ти ко му ни ка циј ске ве
шти не ва жне за ко му ни ка ци ју са ме ди ји ма, али исто
вре ме но зна ти шта чи ни ти ка да је на не се на ште та об
ја вом у ме ди ји ма 

Пи та ње од ко га би тре ба ло да по ђу сви по сле ни ци 
ме диј ске сце не у Ср би ји је сте: ако из гу би мо по ве ре ње 
у ле ка ре, ко ће нас ле чи ти? Ис це ли те љи, на дри ле ка ри 
или ми са ми? Ни је на ме ра да се оправ да ва ју и пре не
бре га ва ју ло ше по ја ве, већ да се оне ја сно из не су, а стру
ка оста не на ви си ни за дат ка.  ׀׀
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К
ли нич ки цен тар Ср би је, 
нај ве ћа здрав стве на уста
но ва у зе мљи у ко јој се го
ди шње оба ви око два ми ли

о на пре гле да, у на ред ним го ди на ма 
тре ба ло би да до би је но ви из глед, 
као и бо ље усло ве за трет ман па
ци је на та. О по сло ва њу КЦС, ку ће у 
ко јој се углав ном оба вља нај сло же
ни ји, тер ци јар ни ни во здрав стве не 

за шти те, уво ђе њу но вих слу жби и 
но вих те ра пиј ских ме то да, али и 
про бле ми ма са ко ји ма се ру ко вод
ство тог здрав стве ног „џи на“ су сре
ће – за Гла сник Ле кар ске ко мо ре го
во ри проф. др Ђор ђе Ба јец, ди рек тор 
Кли нич ког цен тра Ср би је.

Где се, у по ре ђе њу са све том, 
да нас на ла зи Кли нич ки цен тар? 

Рад по је ди них сег ме на та Кли
нич ког цен тра на вр хун ском је 
свет ском ни воу. У дру гим, ме ђу
тим, ка ска мо за све том. Са да, ка
да смо „ста би ли зо ва ли“ рад Кли
нич ког цен тра, а би ло је хи ља ду 
про бле ма у про те кле три го ди
не от ка да сам ја на ме сту ди рек
то ра, наш за да так је да по ку ша мо 
да по пра ви мо оне де ло ве у ко ји ма 

ИН ТЕР ВЈУ: ПРОФ. ДР ЂОР Ђе БА ЈеЦ, 
ДИ РеК ТОР КЛИ НИЧ КОГ ЦеН ТРА СР БИ Је

НИ СМО Се Де ЛИ 
СКР ШТе НИХ РУ КУ
// ТОКОМ НАРЕДНИХ ГОДИНА КЦС ДОБИЋЕ НОВИ ИЗГЛЕД, А У МЕЂУВРЕМЕНУ 
УЛАЖЕ СЕ У ОНЕ СЕГМЕНТЕ КОЈИ ЋЕ ОСТАТИ НА ПОСТОЈЕЋИМ ЛОКАЦИЈАМА И ПО 
зАВРШеТКУ ДВе КУЛе // ЕНДОСКОПСКА ХИРУРГИЈА ЈЕСТЕ ПРАВАЦ У КОМЕ ЋЕ СЕ 
ИЋИ И У ГРУДНОЈ ХИРУРГИЈИ, КАРДИОХИРУРГИЈИ И ВАСКУЛАРНОЈ ХИРУРГИЈИ //

Наш задатак јесте да поправимо „слабије“ делове КЦС: проф. др Ђорђе Бајец
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смо сла би ји. Ка дров ска опре мље
ност ве о ма је ло ша на пул мо ло ги
ји и груд ној хи рур ги ји. Јед но став но, 
ка дри ра ње про те клих го ди на ни
је би ло аде кват но, те кли ни ке ни су 
под мла ђи ва ле ка дар, док су се ста
ри ка дро ви „оси па ли“, од ла ском у 
пен зи ју. Озби љан за да так свих нас 
у том сег мен ту је сте да по мог не мо 
и раз ви ја мо груд ну хи рур ги ју ка
ко не би за о ста ја ла за раз ви је ним 
зе мља ма. Уко ли ко се рад кли ни ке 
све де на јед ног или два ле ка ра, он
да ту не што ни је у ре ду, по себ но у 
уста но ва ма ка кав је Кли нич ки цен
тар. По сто ји још не ко ли ко та квих 
де ло ва. Мој план је да током на ред
не че ти ри го ди не иде мо не ко ли ко 
ко ра ка уна пред. 

Јед на од но ви на ко ју смо уве ли 
је су ла па ро скоп ске ин тер вен ци је 
код екс трем но го ја зних па ци је на
та. Реч је о хи рур шкој тех ни ци ко ја 
мо же да се при ме ни у би ло ком сег
мен ту аб до ми нал не хи рур ги је. зна
чи, то је хи рур шка тех ни ка ко ја је 
при мен љи ва и код опе ра ци ја же лу
ца, де бе лог цре ва, је тре, пан кре а са, 
над бу бре га. Мој циљ је да то не ра
дим са мо ја, не го да ту са лу, опре му 
ко ју има мо, ко ри сте и дру ги на ши 
хи рур зи на кон аде кват не обу ке. То 
већ по ла ко по ста је ре ал ност.

Исто та ко, ен до скоп ску хи рур ги
ју то јест то ра ко скоп ску хи рур ги
ју, нео п ход но је при ме њи ва ти и у 
груд ној хи рур ги ји, кар ди о хи рур
ги ји, ва ску лар ној хи рур ги ји. Има
мо опре му и ка дро ве, али тре ба да 
се об у че на аде ква тан на чин. То је 
пра вац у ко ме тре ба да иде мо у на
ред ном пе ри о ду. Ра ни је се сма тра
ло: ве ли ки рез – ве ли ки хи рург. А, 
да нас: што ма њи рез и ма ња тра у ма 
па ци јен та – то је ве ћи хи рург, а ура
ди оно што тре ба. То је основ оно га 
где тре ба да се раз ви ја мо да би све 
би ло на том ни воу, а ен до скоп ске 
про це ду ре ра де се и у ги не ко ло ги
ји и уро ло ги ји. На ги не ко ло ги ји је 
не дав но отво ре на опе ра ци о на са
ла, на мер но смо че ка ли да про ђу 
из бо ри. При пре ме су тра ја ле про
те клих го ди ну да на, а све у функ
ци ји ства ра ња бо љих усло ва за рад 
у Кли нич ком цен тру.

Кли нич ки цен тар Ср би је 
је сво је вр стан „град у гра ду“. 
Ко ли ко је те шко све сег мен те 
ускла ди ти, с об зи ром на то 
да у ње го вом са ста ву ра де 
23 кли ни ке и 13 цен та ра кроз 
ко је го ди шње про ђе „ар ми ја“ 
па ци је на та?

Ге не рал но гле да но, КЦС за и ста је 
„град у гра ду“, где сва ко днев но кроз 
на ше ка пи је про ђе 20.000 па ци је на
та. Ве ли ки про блем пред ста вља не

до ста так пар кинг ме ста. Јер, љу ди 
за и ста са раз ло гом до ла зе у бол ни
цу као што је Кли нич ки цен тар и 
по ста ју нер во зни ка да не ма ју где да 
се пар ки ра ју. На ма је на рас по ла га
њу са мо 1.150 пар кинг ме ста, а има
мо 1.500 док то ра и 3.000 ме ди цин
ских се ста ра. У Кли нич ком цен тру 
за по сле но је око 8.000 љу ди. Не ма 
до вољ но пар кинг ме ста ни за за по
сле не у КЦС, а сва ко днев но нам до
ла зе па ци јен ти не са мо из Бе о гра
да, не го и уну тра шњо сти. То је је дан 
од при о ри тет них про бле ма ко ји мо
ра мо ре ши ти у на ред ном пе ри о ду 
од че ти ри го ди не. 

С дру ге стра не, као ка да на сле ди
те ста ри тет кин стан, мо ра те да га 
уз ме те та кав ка кав је и  да га сре ђу
је те. И ми смо „на сле ди ли“ Кли нич
ки цен тар. Јед но став но, то је не што 
што по сто ји ов де, а по је ди не згра
де у ње го вом са ста ву ста ре су и ви
ше од 100 го ди на. По сто ји исто ри јат 
ка ко су се раз ви ја ле те кли ни ке, ка
ко је ство рен Кли нич ки цен тар, ко ји 
је са да ова кав ка кав је. Ве о ма је ва
жно што ће у сле де ћем ман да ту од 
че ти ри го ди не би ти за вр ше на ре
кон струк ци ја КЦС, а оче ку је мо да 
у то ме по мог не но ва вла да. Но вац 
је обез бе ђен, про јек ти су на са мом 
кра ју и тре ба ло би да све иде не ким 
сво јим то ком.

Ми сли те на две ку ле о чи јој 
град њи се при ча по след њих 
го ди на?
Да. њи хо ва из град ња не за ви си 

ди рект но од нас, од упра ве КЦС, ди
рек то ра кли ни ка, већ ис кљу чи во од 
Ми ни стар ства здра вља и Вла де Ре
пу бли ке Ср би је. Ку ле ће има ти нај
са вре ме ни ју опре му. У ме ђу вре ме
ну, ни смо се де ли скр ште них ру ку! 
По ку ша ва ли смо да сре ди мо за те
че ну си ту а ци ју што ви ше мо же мо. 

На сто ји мо да ни је дан па ци јент не 
бу де вра ћен из Кли нич ког цен тра, 
да сви иза ђу за до вољ ни. То је, ме
ђу тим, не мо гу ће, јер је бо лест не ка
да та ква да до во ди до ком пли ка ци
ја или, чак, смрт ног ис хо да.

 
Ви ше пу та сте јав но уста ја ли 
у од бра ну „бе лих ман ти ла“ 
од нео бјек тив ног пи са ња 
по је ди них ме ди ја.

По га ђа ме ка да не ки штам па ни 
ме ди ји об ја ве не ку ру жну сли ку 
о КЦС, ка ква, јед но став но, не сто
ји. Но ви нар ска про фе си ја мо ра да 
при ка же и јед ну и дру гу стра ну, 
пре до чи њи хо ве ар гу мен те и да, на 
тај на чин, омо гу ћи јав но сти да до
не се суд. Кад год је не што ру жно об
ја вље но о Кли нич ком цен тру, би ло 
је јед но стра но, чи ме се са мо пра ви 
де ста би ли за ци ја дру штва. Јер, он
да гра ђа ни гу бе по ве ре ње у ле ка
ре. Је дан део по ли тич ке кам па ње 
про те клих го ди на до вео је до то га 
да се „ис пр ља ју“ сви „бе ли ман ти
ли“, по ве зу ју ћи их са ко руп ци јом. 
због то га смо про шле го ди не ра ди
ли кам па њу „Пра ва дол“, са ци љем 
да ин фор ми ше мо на ше па ци јен те 
да у Кли нич ком цен тру Ср би је ни
шта не пла ћа, као и ко ме мо гу да 
се обра те, па и ме ни као ди рек то ру, 
уко ли ко им не ко тра жи би ло ка кав 
но вац за здрав стве не услу ге.

Где ће у на ред ном пе ри о ду 
би ти те жи ште ула га ња 
у Кли нич ком цен тру Ср би је? 
Шта су при о ри те ти?

Пре све га ула же мо у оне сег мен
те КЦС ко ји ће оста ти на по сто је ћим 
ло ка ци ја ма. Не у ро ло шка кли ни ка, 
оста ће у истом објек ту, а ка дров
ски је ве о ма ја ка и опре мље на на 

Клинички центар Србије
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ни воу европ ске кли ни ке. Мо ра ће
мо пу но да ула же мо у Не у ро хи
рур шку кли ни ку. Не дав но су та мо 
за вр ше не про сто ри је ин тен зив не 
не ге и по пра вљен је кров, ко ли ко 
год то зву ча ло про за ич но, али ако 
кров про ки шња ва во да ће уни шти
ти ре но ви ра не опе ра ци о не са ле и 
ин тен зив ну не гу. Са да ку пу је мо 
но ве сте ри ли за то ре. Реч ју, ула же
мо у оне сег мен те ко ји ће оста ти 
на истом ме сту и по за вр шет ку ку
ла. Пу но то га ура ђе но је на на Ги не
ко ло шкоаку шер ској кли ни ци – од 
но ве фа са де и про зо ра, до опре ма
ња про сто ри ја за ин тен зив ну не гу и 
ре кон струк ци је опе ра ци о ног бло ка. 
Про те клих го ди на ре кон стру и са но 
је укуп но де вет опе ра ци о них са ла 
и 12 про сто ри ја на ме ње них ин тен
зив ној не зи, а то је срж, „ср це“ Кли
нич ког цен тра, иако то про ла зни
ци не мо гу да ви де. Мно го нов ца 
уло же но је у ре кон струк ци ју во до
вод них це ви, ин ста ла ци ја и дру гог. 
Осим но вог ла ми на та, ка би нет ди
рек то ра ни је ме њан 30 го ди на, јер 
сам же лео да пр во по пра ви мо усло
ве у ко ји ма се ле че па ци јен ти. 

Са да је на сту пио „дру ги пе ри од“ у 
ко ме се сре ђу ју и не ке за па ци јен те 
ма ње ва жне ства ри. Три де се так го
ди на на ку ли КЦС не ра ди сат. Ка да 
је та ма ши не ри ја ски ну та, ви де ло се 
да је не ки ме так про шао кроз њу и 
по ква рио је. На пра вљен је но ви сат 
ко ји је за др жао из глед пр во бит ног, 
а по кре ће га ди ги тал ни ме ха ни зам, 
је дан од нај са вре ме ни јих. Вре ме се 
стал но ускла ђу је са средњим вре
меном по Гринвичу. Сра мо та је да 
тај сат, украс Бе о гра да и украс Кли
нич ког цен тра, не ра ди. И раз ва ље
на ка пи ја на ула зу у круг Кли нич
ког цен тра је до би ла но ви из глед и 
функ ци ју. Ка да па ци јент ула зи кроз 
ру и ни ра ну ка пи ју мо же да по ми сли 
шта га тек оче ку је у опе ра ци о ној са
ли. Све то ра ди мо ра ди до бро би ти 
на ших па ци је на та.

Збри ња ва те нај ком пли ко ва ни је 
слу ча је ве из зе мље и ре ги о на. 
Али, КЦС и да ље тр пи при ти сак 
као да је оби чан дом здра вља, 
а не здрав стве на уста но ва 
нај ви шег ни воа. Мо же ли се 
то про ме ни ти?

Ни јед ног па ци јен та ко ји до ђе у 
Кли нич ки цен тар ми не вра ћа мо! 
Али, о том про бле му мо ра да се раз
го ва ра на свим ни во и ма. Као што је 
по зна то, ми смо тер ци јар на здрав
стве на уста но ва. Уста но ве при мар
ног и се кун дар ног ни воа по ку ша
ва ју свим сна га ма да ра де пу ним 
ка па ци те том, али тре ба још ра ди
ти на то ме и, за и ста, пр ва вра та на 
ко ја за ку ца па ци јент не тре ба да бу

ду у Кли нич ком цен тру, већ у до му 
здра вља и уста но ва ма ко је при па
да ју се кун дар ном ни воу. због то га 
ми слим да би тре ба ло озбиљ но раз
го ва ра ти са Ми ни стар ством здра
вља и још јед ном пре ци зи ра ти ко је 
услу ге се ра де на ком ни воу здрав
стве не за шти те. При ме ра ра ди, мо
жда опе ра ци је ки ле или жуч не ке се 
не би тре ба ло да се оба вља ју у Кли
нич ком цен тру, већ не ке сло же ни је 
хи рур шке ин тер вен ци је. И обрат но. 
Де ша ва се да се у уста но ва ма се кун
дар ног но воа ра де не ке ве ће хи рур
шке про це ду ре и не кад, због ком
пли ка ци ја, ти па ци јен ти за вр ше у 
Кли нич ком цен тру. То по ста је ве
ли ко фи нан сиј ско оп те ре ће ње за 
здрав стве ни си стем, ве ли ко оп те
ре ће ње за рад Кли нич ког цен тра, 
за те љу де ко ји су за по че ли, прак
тич но, јед ну „аван ту ру“.

Има те и па ци јен те 
из зе ма ља у окру же њу?

Пот пи са ли смо уго во ре о стал ној 
са рад њи са фон до ви ма здрав стве
ног оси гу ра ња Цр не Го ре, Ре пу бли
ке Срп ске, Ди стрик та Брч ко. Има мо 
и па ци јен те из Ма ке до ни је, Хр ват
ске, чак и Аме ри ке, али су то спо
ра дич ни слу ча је ви.

Кли нич ки цен тар Ср би је 
нај ве ћа је уста но ва у на шој 
зе мљи у ко јој се ле че он ко ло шки 
па ци јен ти. Ка да ће те мо ћи 
да за о кру жи те сва три ви да 
те ра пи је- опе ра тив ну, хе мио 
и ра ди о те ра пи ју?

Кли нич ки цен тар има ве ли ки 
про блем у ве зи са ле че њем он ко ло
шких па ци је на та. Не ка да је Он ко
ло шки ин сти тут био у окви ру КЦС, 
али се, из не ких раз ло га, у јед ном 
тре нут ку из дво јио. Кли нич ком цен
тру ти ме су „од се че не но ге“. С дру
ге стра не, у сва ком де лу на ше уста
но ве има па ци је на та са ма лиг ним 

ХИ РУР ГИ ЈА КАО НА ЧИН ЖИ ВО ТА

Шта би сте би ли да ни сте по ста ли хи рург?
Ка да сам раз ми шљао о упи су на фа кул тет, по ми шљао сам да бу дем ар хи тек

та, али је при јем ни та да био те жак, та ко да бих ве ро ват но „за вр шио“ на ДИФу, 
јер во лим и спорт, на ро чи то те нис и ски ја ње.

Ка ко сте се од лу чи ли за хи рур ги ју?
Хи рур ги ју сам за во лео, пре све га, због то га што је мој отац био про фе сор хи

рур ги је и од ма ле на сам ра стао уз не ке зе ле не ком пре се, хи рур шке ин стру мен
те, слај до ве за пре да ва ња ко ја је отац при пре мао. Осим то га, мој брат од стри ца 
је дан је од нај у спе шни јих ми кро хи рур га на све ту, а мој ро ђе ни ста ри ји брат био 
је успе шан аб до ми нал ни хи рург. Ра стао сам у та квој сре ди ни. Од ма лих но гу 
ни сам хтео да бу дем док тор јер још ни сам ни знао шта то зна чи, а хтео сам да 
бу дем хи рург. Сву сво ју енер ги ју то ком сту ди ја ме ди ци не усред сре дио сам на 
хи рур ги ју. Сва ки сло бод ни тре ну так мо је дру штво ко ри сти ло је да оде на жур
ку или та ко не што, док сам ја од ла зио на де жур ства, па се у два по по но ћи при
дру жи вао дру га ри ма на жур ци. По ку ша вао сам да сва ко днев но бу дем на хи
рур ги ји. Та ко се де ша ва ло да, при ме ра ра ди, на по чет ку ка ри је ре на го ди шњем 
од мо ру про ве дем са мо по дватри да на то ком го ди не. И то сам на сто јао да бу де 
ви кенд, да не бих гу био ни је дан опе ра тив ни дан. Бу квал но та ко. 

Ка ко се бо ри те про тив стре са? 
Иако мно ги ка жу да је хи рур ги ја стре со ген по сао, за ме не је ре лак си ра ју ћи. 

Ако знаш шта ра диш, идеш из нај бо ље на ме ре да по мог неш па ци јен ту, ула
зак у опе ра ци о ну са лу ни је ни ка кав стрес, не го ре лак са ци ја. Све ду го је за ме
не стрес. Ус пео сам да спо јим у то ме и по сао и хо би. Јед но став но, хи рур ги ја је 
за ме не на чин жи во та.

Вла да ми шље ње да хи рур зи во ле да по пи ју. Ја за и ста не пи јем ни шта, чак 
ни ви но. По ку ша вао сам да узмем по јед ну ча шу цр ног ви на због здра вља, али 
сам од у стао уви ђа ју ћи ми ни то не при ја, јер ме по сле бо ли гла ва, чим по ми
ри шем ма ло ал ко хо ла. 

Ко ли ко па жње при да је те ре кре а ци ји? 
Са ви ше од 50 го ди на, ко ли ко имам, по ку ша вам да са Док то ром Фил гу дом 

про ве дем не ко ли ко тре нин га не дељ но, а осим то га ба вим се те ни сом и ски ја
њем. Те спор то ве во лим од ма лих но гу.
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обо ље њи ма. Јед но став но, ов де им 
се по ста вља ди јаг но за, ов де се ле
че. Ме ђу тим, за вр ше так ле че ња не 
мо же мо да од ра ди мо. Он ко ло шки 
ин сти тут је пре бу ки ран, а у КЦС 
пла ни ра но је да се раз ви ја ју он ко
ло шке слу жбе, ка ко за хе мо те ра
пи ју, од но сно при ме ну ци то ста ти
ка, та ко и за ра ди о те ра пи ју, од но сно 
при ме ну зра че ња. То зах те ва ве ли
ка сред ства и отва ра ње но вих ка па
ци те та. Али, уве рен сам да Ср би ја 
тре ба да на пра ви тај ис ко рак. План 
је да то бу де у но вом објек ту Кли
нич ког цен тра.

Не дав но је би ло про бле ма 
са ра ди о фар ма це у ти ци ма?

Ра ди о фар ма це у ти ци нео п ход ни 
су код сни ма ња ПеТ ске не ром, али 
њи хо ва на бав ка не ма ве зе са Кли
нич ким цен тром, већ је на стао за
стој у тен де ру на ни воу др жа ве. У 
пи та њу је ве о ма „про бле ма ти чан“ 
ма те ри јал, за то што је ра ди о ак ти
ван и зах те ва по се бан тран спорт и 
при ме ну у крат ком пе ри о ду. Вла да 
је до не ла од лу ку да се иде у прав
цу ку по ви не ци кло тро на, уре ђа ја 

за про из вод њу ра ди о фар ма це у ти
ка, ко ји је нео п хо дан и Ин сти ту ту 
Вин ча и Кли нич ком цен тру. На ђе но 
је „со ло мон ско“ ре ше ње – обе уста
но ве до би ће по је дан апа рат те вр
сте. Ци кло тро ни про из во де ра ди о
ак тив ни ма те ри ал ко ји због крат ког 
вре ме на рас па да тре ба да је бли зу 
ма ши не на ко јој се при ме њу је (ПеТ 
ске нер). Не ка да је та кав ра ди о фар
ма це у тик при мен љив, „жив“ са мо 
не ко ли ко ми ну та, та ко да га ни је 
мо гу ће тран спор то ва ти на уда ље не 

де сти на ци је. То је бу дућ ност, али не 
сме да бу де да ле ка бу дућ ност, већ 
оно што ће се де ша ва ти у КЦС у на
ред не две или три го ди не.

Пре го ди ну да на уве ли сте 
опе ра ци је екс трем но го ја зних, 
о тро шку Ре пу блич ког фон да за 
здрав стве но оси гу ра ње. Ко ли ко 
је до са да опе ри са но па ци је на та 
и ка кви су ре зул та ти тих 
ин тер вен ци ја? 

По чет ком ју на обе ле жи ли смо го
ди ну да на од уво ђе ња тих хи рур
шких за хва та ко ји су до са да при ме
ње ни код сто ти ну па ци је на та. Већ 
смо до би ли и сер ти фи кат европ
ске уни је, европ ског удру же ња и 
при хва ће ни смо као Цен тар за го
ја зност. То је ве ли ка по част за нас. 
У го сти ма нам је био и пред сед ник 
европ ског удру же ња ко је се ба ви 
го ја зно шћу, ко ји је та ко ђе по др жао 
на ше удру же ње у окви ру Кли нич
ког цен тра, као и наш Цен тар. То је 
још јед на по твр да на шег до брог ра
да за ко ји смо се при пре ма ли три 
го ди не, а Цен тар ра ди тек го ди ну 
да на, јер смо хте ли да иде мо у не

што пот пу но си гур но. До бро је што 
је Ре пу блич ки фонд за здрав стве
но оси гу ра ње пре по знао да но вац 
уло жен у те опе ра ци је до но си уште
де кроз дветри го ди не. Уско ро ће мо 
иза ћи у јав ност са ре зул та ти ма сту
ди је ко ја ће об у хва ти ти пр вих сто 
па ци је на та, ка ко би се ви де ло ко ли
ко смо, за пра во, уште де ли др жа ви. 
Сту ди ја би тре ба ло да бу де за вр ше
на то ком ју на. Па ци јен ти ма ко ји су 
узи ма ли ле ко ве за ше ћер ну бо лест, 
хи пер тен зи ју, сма ње ње хо ле сте ро

ла итд, јед но став но ти ле ко ви ви ше 
ни су по треб ни, чи ме се рас те ре ћу је 
бу џет Фон да здрав стве ног оси гу ра
ња, а но вац уло жен у опе ра ци је же
лу ца код екс трем но го ја зних – вра
ћа се и до но си уште де.

У окви ру опе ра ци ја го ја зних по
сти гли смо свет ске ре зул та те. Ба
ри ја триј ска хи рур ги ја пред ста вља 
јед ну од те ра пиј ских мо гућ но сти за 
ле че ње па то ло шке го ја зно сти. Сам 
трет ман се не за вр ша ва хи рур шком 
ин тер вен ци јом, већ зах те ва па жљи
во пра ће ње да би се сма њи ла мо
гућ ност по нов ног до би ја ња у те
ле сној те жи ни и оси гу ра ла до бра 
кон тро ла здрав стве них про бле ма 
по ве за них са го ја зно шћу. Па ци јен
ти гу бе оно ли ко ки ло гра ма ко ли ко 
је пла ни ра но и бу квал но ни код јед
ног па ци јен та до са да ни је би ло од
сту па ња од про то ко ла ко ји су по ста
вље ни у све ту. На рав но, у пи та њу су 
екс трем но го ја зне осо бе, а не па ци
јен ти ко ји има ју пет или 10 ки ло
гра ма ви ше или тре ба да др же ди
је ту две не де ље, већ они ко ји тре ба 
да осла бе и по сто ти ну ки ло гра ма. 
У про се ку, по сле опе ра ци је же лу ца 
на ши па ци јен ти гу бе од осам до 12 
ки ло гра ма ме сеч но.

Пла ни ра те ли уво ђе ње 
још не ких но вих ме то да?

План је да се у Кли нич ком цен
тру ра ди тран сплан та ци ја ср ца, да 
по бољ ша мо тран сплан та ци је је тре, 
да по бољ ша мо усло ве у ко ји ма се 
од ви ја тран сплан та ци ја бу бре га. У 
том сег мен ту ра ди ће мо пу но у на
ред них го ди ну да на, а оче ку јем до
бре ре зул та те. 

Ду го ва ња за упла те до при но са 
Фон ду здрав стве ног оси гу ра ња из
но се ви ше од 85 ми ли јар ди ди на ра, 
а мно ге здрав стве не уста но ве „ку бу
ре“ са ис пу ња ва њем оба ве за пре ма 
до ба вља чи ма. Ка ко у по сто је ћој фи
нан сиј ској си ту а ци ји „пли ва“ Кли
нич ки цен тар?

Кли нич ки цен тар Ср би је јед на је 
од рет ких здрав стве них уста но ва у 
на шој зе мљи без ду го ва. Тач ни је, ду
го ва ња по сто је, али пре ма Кли нич
ком цен тру. Има мо ста бил ну фи нан
сиј ску си ту а ци ју. Го то во 1.000 љу ди 
за по сле но је на од ре ђе но вре ме, а 
за њих Кли нич ки цен тар обез бе ђу
је пла те из соп стве них сред ста ва. 
Ни ка да се ни је де си ло да те за ра де 
ни су ис пла ће не. Оба ве зе пре ма на
шим до ба вља чи ма из вр ша ва мо у до
зво ље ним ро ко ви ма. Иако је не ли
квид ност ве ли ки про блем си сте ма 
здрав ства на раз ли чи тим но во и ма, 
ми ни ко ме не ду гу је мо, али дру ги 
ду гу ју на ма ви ше од три ми ли о на 
евра, што је огром на су ма. 

 ја сми на То ма ше вић

Ендоскопска хирургија је правац у коме треба ићи: 
савремена операциона сала
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И
ако је ма ње од две сед ми
це оста ло до 1. ју ла, ка да 
ће по че ти да се при ме њу
је но ви на чин об ра чу на

ва ња за ра да иза бра ним ле ка ри ма, 
не до у ми це и сум ње ме ђу при пад
ни ци ма ле кар ске про фе си је још по
сто је.

У Ре пу блич ком фон ду за здрав
стве но оси гу ра ње одр жан је по
след њег да на ма ја са ста нак пред
став ни ка Фон да са де ле га ци ја ма 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је, Срп ског 
ле кар ског дру штва, Син ди ка та ле

ка ра и фар ма це у та Ср би је, Син ди
ка та за по сле них у здрав ству, Асо
ци ја ци је сло бод них и не за ви сних 
син ди ка та, као и не дав но фор ми
ра ног удру же ња ле ка ра по ро дич не 
ме ди ци не. На са стан ку је би ло ре чи 
о спор ним тач ка ма Уред бе о ко рек
тив ном ко е фи ци јен ту, пре ма ко ји
ма ће се за ра де иза бра ним ле ка ри
ма ис пла ћи ва ти по чев од 1. ав гу ста. 
Пред став ни ци Фон да ви ше пу та су 
на гла си ли да ни је дан на чин пла
ћа ња ни је са вр шен, та ко да ће ова 
Уред ба у на ред ним вер зи ја ма си

гур но би ти ко ри го ва на. Ле ка ри „са 
те ре на“ навели су сво је и при мед
бе сво јих ко ле га, а би ло је пред ло
га да се Уред ба по ву че. 

Пред став ни ци ма ле кар ске стру ке 
пре до че но је да су, по сле де вет са
ста на ка у Ин сти ту ту за јав но здра
вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић – 
Ба тут“ са пред став ни ци ма до мо ва 
здра вља ши ром Ср би је, фор му ли
са на и про сле ђе на Ми ни стар ству 
здра вља три кон крет на зах те ва за 
по бољ ша ње Уред бе, тач ни је ње не 
на ред не вер зи је.

Ле кар ска стру ка 
не за до вољ на уред бом

>>>>>> ЗДРАВ СТВЕ НИ СИ СТЕМ:            КА пИ ТА цИ јА >>>>>>>>>>>>>>>

И
за бра ни ле ка ри ко ји ра де у при мар ној здрав
стве ној за шти ти  ле ка ри оп ште ме ди ци не, пе
ди ја три, ги не ко ло зи и сто ма то ло зи  од 1. ју ла 
део пла те до би ја ће пре ма учин ку. Реч је, за

пра во, о по чет ку при ме не ка пи та ци је, но вог на чи на 
фи нан си ра ња ко ји је пре ма Уред би о ко рек тив ном ко
е фи ци јен ту уве ден од 1. ја ну а ра ове го ди не. 

Иако је ме ђу ле ка ри ма су шти на ка пи та ци је да нас 
мно го бо ље схва ће на не го пре пар го ди на, и да ље по
сто је сум ње у то да ће но ви си стем пла ћа ња би ти са свим 
пра ви чан. Док, с јед не стра не, здрав стве не вла сти у Ср
би ји твр де да ће ка пи та ци ја до не ти бо љи так ка ко па
ци јен ти ма, та ко и ле ка ри ма (па ци јен ти ма ве ћу бри гу 

за њи хо во здра вље, а док то ри ма аде кват ну на гра ду за 
уло же ни труд), с дру ге стра не, иза бра ни док то ри на во де 
низ си ту а ци ја ко је си стем „не ће уме ти да пре по зна“.

Под се ћа мо, Про је кат „По др шка при ме ни ка пи та ци
је у при мар ној здрав стве ној за шти ти у Ср би ји“ тра јао 
је од 2007. до 2010, а фи нан си ра ла га је европ ска уни ја 
са 4,5 милиoна евра. Све ак тив но сти про јек та би ле су 
усме ре не на па ци јен те и по бољ ша ње ква ли те та услу
га у здрав ству. Гост за вр шне кон фе рен ци је, одр жа не у 
де цем бру 2010, проф. др Деј вид Ве лер са Уни вер зи те та 
у един бур гу ука зао је да су са вре ме ни здрав стве ни си
сте ми знат но ефи ка сни ји и про дук тив ни ји уко ли ко су 
усме ре ни на при мар ну здрав стве ну за шти ту.

ИзА БРА НИ Ле КА РИ ПР ВИ НА УДА РУ Ре ФОР Ме зДРАВ СТВе Не зА ШТИ Те 

КА ПИ ТА ЦИ ЈА – ВА ГА 
зА Ме Ре ње УЧИН КА? 
// Ре О ГРА НИ зА ЦИ ЈА ДО МО ВА зДРА ВЉА НА ПРИН ЦИ ПУ ИзА БРА НОГ Ле КА РА 
ПРА ЋЕ НА ЈЕ КА ПИ ТА ЦИ ЈОМ – НО ВИМ НА ЧИ НОМ ФИ НАН СИ РА ЊА ПРИ МАР НЕ 
зДРАВ СТВе Не зА ШТИ Те, А ОД 1. ЈУ ЛА ДеО ПЛА Те ИзА БРА НИХ Ле КА РА 
ОБ РА ЧУ НА ВА ЋЕ СЕ ПРЕ МА УЧИН КУ // КА КВА СУ ИС КУ СТВА ДРУ ГИХ зе МА ЉА //
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>>>>>> ЗДРАВ СТВЕ НИ СИ СТЕМ:            КА пИ ТА цИ јА >>>>>>>>>>>>>>>

Од 4,5 ми ли о на евра, два ми ли о на уло же но је у ин
фор ма ти за ци ју здрав стве них уста но ва ши ром Ср би је. 
У ре а ли за ци ји про јек та уче ство ва ло је 28 до мо ва здра
вља: Су бо ти ца, Ки кин да, Пан че во, Сом бор, Но ви Сад, 
Срем ска Ми тро ви ца, Ша бац, По жа ре вац, Кра гу је вац, 
Ћу при ја, За је чар, Ниш, Ужи це, Ча чак, Кру ше вац, Пи-
рот, Ле ско вац, Но ви Бе о град, зе мун, Па ли лу ла, Во ждо
вац, зве зда ра, Сав ски ве нац, Вра чар, Кра ље во, Сме де
ре во, Ва ље во и Вра ње. 

У зе мља ма у ко ји ма се при ме њу је ка пи та ци ја, тро шко
ви су сни же ни, а то се об ја шња ва ква ли тет ни јим и ефи
ка сни јим ра дом ле ка ра. Нај че шће се при ме њу је ком би
на ци ја раз ли чи тих мо де ла пла ћа ња ле ка ра у при мар ној 
за шти ти. Ис ку ства дру гих зе ма ља по ка зу ју да је нај бо
љи на чин пла ћа ња Пзз „ме ша ви на“ – ка пи та ци је и пла
ћа ња по услу зи, уз ком би но ва ње раз ли чи тих еле ме на та 
ка ко би ле ка ри би ли пра вил но сти му ли са ни.

Иза бра ни ле кар 

У осно ви ре о гра ни за ци је до мо ва здра вља је сте  иза
бра ни ле кар, а ту ре фор му пра ти нов на чин фи нан си
ра ња при мар не здрав стве не за шти те  ка пи та ци ја. 

Не ће ви ше би ти „урав ни лов ке“ пре ма ко јој исто при
ма ју они ко ји мно го ра де и они ко ји са мо ота ља ва ју по
сао. Осим то га, ако ле кар пру жа ква ли тет не услу ге и па
ци јен ти ће се ра ди је опре де љи ва ти за ње га.

За ра да ле ка ра има ће фик сни део (90 од сто са да шње 
за ра де) и ва ри ја бил ни део ко ји ће би ти вред но ван од 
је дан до 10, а об у хва та че ти ри ка те го ри је – ре ги стра ци
ја, ра ци о нал ност (на осно ву про сеч не вред но сти ле ко
ва про пи са них на ре цепт оси гу ра ни ку (не ра чу на ју ћи 
ле ко ве бо ле сни ке са кар ци но мом, ХИВом и још не ким 
обо ље њи ма), ефи ка сност и пре вен ти ва (ме ре на кроз 
од нос бро ја пре вен тив них пре гле да и бро ја ре ги стро
ва них оси гу ра ни ка). Дру гим ре чи ма, ле кар ко ји бо ље 
и ви ше ра ди ви ше ће и за ра ђи ва ти.

– У све ту по сто је три на чи на пла ћа ња ле ка ра. Пр ви 
је пла та или пла ћа ње по ка па ци те ту – ка кав има Фин
ска. Дру ги на чин је пла ћа ње по услу зи  при мер за то 
је Аме ри ка, а то га у не кој фор ми има сву да, док тре ћи 
на чин је сте пла ћа ње по ка пи та ци ји. У бу квал ном сми
слу ка пи та ци ја под ра зу ме ва да ле кар за 1.000 „гла ва“, 
од но сно опре де ље них па ци је на та, до би је од ре ђе ну су
му нов ца. Оси гу ра ње не ин те ре су је да ли ће од тих па ра 
би ти пла ћен ренд ген, ла бо ра то риј ски или пре глед спе
ци ја ли сте. Ме ђу тим, то је пре ви ше јед но ста ван мо дел и 
ниг де не функ ци о ни ше баш та ко. У ве ћи ни европ ских 
зе ма ља при ме њу је се не ка ком би на ци ја – об ја шња ва 
за Гла сник Ја сми на Бо јо вић из сек то ра за ка пи та ци ју 
Ре пу блич ког фон да здрав стве ног оси гу ра ња.

Она на во ди при мер Сло ве ни је где је 50 од сто за ра де 
иза бра них ле ка ра фик сни део, а 50 од сто ка пи та ци ја. 
Ипак, ни јед ном ле ка ру због при ме не ка пи та ци је пла
та ни је из ме ње на ви ше од пет од сто, јер има мно го „за
штит них фак то ра“. 

У на шој зе мљи ка пи та ци ја ће ути ца ти на 10 од сто 
пла те иза бра ног ле ка ра. Оце њу је се сва ка од че ти ри 
ка те го ри је и са раз ли чи тим те жин ским фак то ром се 
све са би ра у јед ну оце ну. Ако је, на при мер, не ки пе
ди ја тар „под ба цио“ са мо из ка те го ри је ре цеп ти, до би
ће ма ло ума ње ну за ра ду. Сва ка оце на ви ше „до но си“ 
два од сто ве ћу пла ту.

Пре ма ре чи ма Ја сми не Бо јо вић, ин сти ту ци ја иза бра
ног ле ка ра, за ко ју се и Ср би ја опре де ли ла, по сто ји у ве
ћи ни успе шних здрав стве них си сте ма. У Аме ри ци то
га не ма. Та мо се све ра ди „по услу зи“, а па ци јент пла ћа 
из џе па или пре ко оси гу ра ња. У САД та ко ђе по сто ји си
стем „me di ca re“ за угро же не, ста ри ју по пу ла ци ју, али је 
ни во здрав стве не за шти те ко ји се пру жа кроз оба ве зно 
здрав стве но оси гу ра ње при лич но ни зак. 

Бри га о пре вен ци ји

Прин цип иза бра ног ле ка ра пр во су уве ли ен гле зи и 
они има ју пла ћа ње по ка пи та ци ји, што се по ка за ло до
бро у не ким сег мен ти ма. Иза бра ног ле ка ра има ју Ита
ли ја, Лук сем бург, Хо лан ди ја, Бел ги ја, Бу гар ска, као и 
бив ше ју го сло вен ске ре пу бли ке, од ко јих је Сло ве ни ја 
пр ва уве ла и нај ви ше раз ви ла овај прин цип.

Фран цу зи су уве ли иза бра ног ле ка ра 2007. Про ме на 
ни је би ла ла ка. У Фран цу ској по сто ји ве ли ка по кри ве
ност здрав стве ном за шти том, али и до ста раз ви је но до
бро вољ но до пун ско здрав стве но оси гу ра ње.

– евро па и Ка на да ко је има ју ве ли ку по кри ве ност 
здрав стве ном за шти том, тре ба да нам бу ду узор. Хо лан
ди ја је пр ва у евро пи на не дав но об ја вље ном из ве шта
ју европ ског здрав стве ног по тро шач ког ин дек са, у ко
ме је Ср би ја на по след њем ме сту.

„Ка мен те ме љац“ хо ланд ског здрав ства је иза бра ни 
ле кар. Ти ме ни је сма ње на по тро шња по оси гу ра ни ку. 

ЗА шТИТ НИ И 
КО РЕК ТИВ НИ фАК ТОР

Ако се ле кар тек за по слио или вра тио са спе ци ја ли за ци-
је, по ро диљ ског од су ства, ка пи та ци ја се не ће при ме њи ва-
ти 12 ме се ци, док не стек не сво је па ци јен те. 

и ста ро сна струк ту ра па ци је на та ути ца ће на оце њи-
ва ње ле ка ра: у ка те го ри ји „ре ги стра ци ја“ и „ра ци о нал ност“ 
при ли ком кал ку ла ци је ва ри ја бил ног де ла пла те би ће узет у 
об зир број ре ги стро ва них па ци је на та, од но сно број ре це па-
та, ко ри го ван у од но су на ста ро сну струк ту ру па ци је на та.

ПРО СЕК
Ка да је у пи та њу ра ци о нал ност, по жељ но је да у про пи си-

ва њу ре це па та ле кар бу де у скла ду са ре пу блич ким про се-
ком. Ни је у ре ду ако их да је пре ви ше, али ни пре ма ло. 

Ефи ка сност – по ка зу је ко ли ко па ци је на та је пре гле да но 
код тог ле ка ра. Бро је се пре гле ди свих па ци је на та то ком три 
ме се ца (и ако, на при мер, ле кар ме ња ко ле гу на од мо ру) и 
упо ре ђу ју са про се ком у до му здра вља.

Пре вен ти ва – из ра чу на ва се удео пре вен тив них пре гле-
да у од но су на број опре де ље них оси гу ра ни ка. Циљ је 30 од-
сто го ди шње, од но сно да сва ки оси гу ра ник јед ном у три го-
ди не бу де пре вен тив но пре гле дан, али се иза бра ни ле кар 
„ме ри“ пре ма про се ку свог до ма здра вља.
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Ни у на шој зе мљи прин цип иза бра ног ле ка ра ни је уве
ден са ци љем да се по стиг не уште да, већ као на чин по
ди за ња ква ли те та здрав стве не за шти те. У пер спек ти ви 
то ће, ме ђу тим, до не ти уште де. Јер, ако ле кар обра ћа 
ви ше па жње на пре вен ти ву, су тра ће др жа ва ма ње да 
пла ти. При ме ра ра ди, не у по ре ди во је јеф ти ни је ле че
ње ра ка ако се от кри је у ра ном ста ди ју му. за то је пре
вен ти ва на чин бу ду ће уште де – ука зу је на ша са го вор
ни ца.

У Аустри ји, на при мер, и ре кре а ци ја мо же да се до би
је на упут ле ка ра. Раз лог је бри га о бу дућ но сти здра вља 
ста нов ни штва, али и еко ном ска ра чу ни ца.

Иза бра ни ле кар у на шој зе мљи би ће под стак нут но
вим на чи ном пла ћа ња да ви ше бри не о пре вен ци ји, а 
Фонд здрав стве ног оси гу ра ња оче ку је да са истим па
ра ма по бољ ша ква ли тет здрав стве них услу га. 

Али, сва ки од ме то да пла ћа ња има и сво је ма не. Та
ко је не до ста так пла ћа ња пу тем за ра да – ма ла мо ти ва
ци ја док то ра за рад. Опа сност пла ћа ња по услу зи је сте 
фа бри ко ва ње услу га. Ка да би се ка пи та ци ја бу квал но 
спро во ди ла, пла ћа њем по гла ви ста нов ни ка (per ca pi ta) 
по сто ја ла би мо гућ ност да док то ри и здрав стве не уста
но ве ште де и ви ше не го што би тре ба ло – а па ци јен ти 
не бу ду упу ћи ва ни на ди јаг но сти ку, спе ци ја ли стич ке 
пре гле де итд. увек ка да је то по треб но. за то је ре ше ње 
у ком би но ва њу ви ше ме то да. 

У ка дров ском нор ма ти ву Ми ни стар ства здра вља сто
ји да се по тре бан број ле ка ра јед ног до ма здра вља ра чу
на у од но су на број ста нов ни ка ко ји гра ви ти ра том до му 
здра вља, а то је обич но јед на оп шти на. За сва ких 1.600 
ста нов ни ка пред ви ђен је, та ко, је дан ле кар оп ште прак
се. Иако је ова ква ме ра ко ри сна за по тре бе пла ни ра ња 
бро ја ле ка ра, не би би ло до бро, иако има и та квих пред
ло га, при ме ни ти фик сни број као кри те ри јум за по тре
бан или мак си мал ни број из ја ва ко је иза бра ни ле кар 
мо же да има. Не са мо што би се ти ме су зио про стор за 
лич но ан га жо ва ње са мих ле ка ра на при до би ја њу оси гу
ра ни ка, већ би се ти ме огра ни чи ло и за ко ном да то пра
во сва ком оси гу ра ни ку да сло бод но би ра свог ле ка ра.  
Сто га су, уме сто фик сних вред но сти, за ре пер не вред
но сти у ка пи та ци ји још на по чет ку ра да, по ста вље ни 
ре пу блич ки про се ци, ко ји су про мен љи ви из пе ри о
да у пе ри од. 

Ме ђу тим, у по ре ђе њу са ре пу блич ким про се ком би ли 
би не пра вед но оште ће ни мно ги ле ка ри на раз у ђе ним 
под руч ји ма, они ко ји ра де у се о ским ам бу лан та ма, пре 
све га. за то је од лу че но да се у пр вој фа зи при ме не ка
пи та ци је уме сто ре пу блич ког про се ка при ме ни про сек 
здрав стве не уста но ве. Са ре пу блич ког про се ка као ре пер
не вред но сти, пре шло се на про сек до ма здра вља за три 
ка те го ри је оце њи ва ња  ре ги стра ци ју (број осо ба ко је су 
да ле из ја ве), ефи ка сност (број по се та), као и пре вен ци ју 
(број пру же них пре вен тив них услу га ње го вим оси гу ра
ни ци ма). Са мо за ка те го ри ју ра ци о нал ност (про пи са ни 
ре цеп ти), за др жан је као ре пер ре пу блич ки про сек.

Про грам оце њу је

Бит ну уло гу у од лу ци да се пре ђе на про сек до ма здра
вља има ла је и чи ње ни ца да је пред ра чун сред ста ва за 
здрав стве не уста но ве на пра вљен у ок то бру – но вем бру 

НА шЕ СПЕ ЦИ фИЧ НО СТИ
У Ужи цу има ви ше од 150 пунк то ва. До не ких уда ље них 

за се ла ка ле кар сти же сво јим пре во зним сред ством, по не кад 
са мо пе ши це. У Ба на ту, до па ци је на та сти жу и би ци клом. 
Отуд, ре пу блич ки про сек као ре пер ни је при хва тљив по себ-
но за њих. По не кад за ло ше по ка за те ље ни је крив су ви шан 
ка дар, не го је ста нов ни штво нео си гу ра но и не ма иза бра-
не ле ка ре. УДЗ Вар ва рин твр де да им је тре ћи на ста нов ни-
штва без здрав стве не књи жи це! 

Ми ни стар ство здра вља и ко ми си ја за уго ва ра ње тре ба-
ло би да ана ли зи ра ју за што је не ки дом здра вља ис под ре-
пу блич ког про се ка – да ли је раз лог ру рал на сре ди на и ма-
ли број ста нов ни ка по ки ло ме тру ква драт ном или, пак, у 
не ким сре ди на ма ле ка ри са ми се би сма њу ју про сек да би 
до би ли де сет ке - јер се по ре де ме ђу соб но, што би би ла зло-
у по тре ба. По ка за те љи су, јед но став но, алат да здрав стве не 
вла сти су тра мо гу да ре а гу ју на пра ви на чин.

Пре глед ле ка ра оп ште прак се у 
Фран цу ској ко шта 21 евро. Од то га, оба-
ве зно здрав стве но оси гу ра ње по кри-
ва две тре ћи не, од но сно 14 евра. Ако 
па ци јент има до пун ско до бро вољ но 
оси гу ра ње, ко је има ви ше од 90 од сто 
Фран цу за, би ће му ре фун ди ра но и се-
дам пре о ста лих евра. Али, ако бо ле-
сник не ма иза бра ног ле ка ра, у Фран-
цу ској, од 21 евра ко ли ко је пла тио 
пре глед, од оба ве зног оси гу ра ња на-
пла ти ће – се дам. За то што ни је иза-
брао ле ка ра, или ни је оти шао код ње-
га на пре глед.

Ако оде код свог иза бра ног ле ка-
ра би ће му ре фун ди ра но 14 евра од 
јед ног од осам др жав них здрав стве-
них оси гу ра ња. Ако има и до бро вољ но 

оси гу ра ње, до би ће на зад свих 21 евро. 
Љу ди су ти ме мо ти ви са ни да иза бе-
ру ле ка ра.

И у Лук сем бур гу па ци јент кад оде 
ле ка ру пр во пла ти, па по том ре фун-
ди ра но вац од оси гу ра ња. Оба ве зним 
здрав стве ним оси гу ра њем по кри ве но 
је 85 од сто ста нов ни штва, док при ват-
но ско ро да не по сто ји. Све бол ни це 
су др жав не.

Пре глед бе бе ко шта 50 евра, али оси-
гу ра ње пла ти го то во исто то ли ко. Ме-
ђу тим, оба ве зно оси гу ра ње не ће ре-
фун ди ра ти:

– ви ше од јед не кон сул та ци је или 
по се те иза бра ном ле ка ру у истом да-
ну, осим у хит ном слу ча ју 

– ви ше од две кон сул та ци је или по-
се те иза бра ном ле ка ру у пе ри о ду од 
7 да на

– ви ше од 12 кон сул та ци ја или по се-
та иза бра ном ле ка ру за по лу го ди ште, 
осим у из у зет ним, за ко ном пред ви ђе-
ним слу ча је ви ма

У Бу гар ској, иза бра ни ле ка ри не ра до 
при хва та ју рад на се лу. 740 ам бу лан ти 
је пра зно, а у 1300 се ла пре гле де оба вља-
ју бол ни ча ри и ме ди цин ске се стре. За то 
580.000 љу ди не ма иза бра ног ле ка ра у 
ме сту пре би ва ли шта и пу ту је до гра до-
ва за сва ки ре цепт, а ве ћи на су пен зи о-
не ри ста ро сти од 76 до 80 го ди на. Не по-
ма жу ни бо ну си здрав стве ног фон да од 
120 до 1.250 ле ва (2 ле ва – 1 евро)...

ИС КУ СТВА дРУ ГИХ ЗЕ мА љА



16 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУН 2012 ЈУН 2012 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 17

про шле го ди не за 2012. Пред ра чун је за сно ван на про
це ни ка па ци те та уста но ве и оба вље них услу га прет ход
не го ди не. У из ра ди пред ра чу на пла ни ра на су од ре ђе на 
сред ства, не ра чу на ју ћи шта ће би ти кад кре не ка пи та
ци ја, а ме ња ње пред ра чу на зна чи ло би ме ња ње бу џе
та др жа ве. Отуд је из ме ну сред ста ва на ме ње них здрав
стве ним уста но ва ма не мо гу ће спро ве сти у по ла го ди не, 
уво ђе њем ка пи та ци је.

Јед на од при мед би ле ка ра ко ја се од но си ла на при
ме ну ка пи та ци је би ла је што ле кар ко ји има 2.000 из ја
ва оси гу ра ни ка и 3.000 пре гле да за по ла го ди не, мо же 
да има ма њу оце ну (на ска ли од ну ла до 10) од ко ле ге 
у ма лом ме сту ко ји има мно го ма ње опре де ље них па
ци је на та и ма њи број пре гле да. У РФ зО сла жу се да то 
ни је пра вед но, али ма ња је не прав да ако се ле кар ме
ри са ко ле гом у свом до му здра вља. 

Иако зву чи па ра док сал но, про из вољ но сти го то во да 
и не ма: ако је иза бра ни ле кар за ре ги стра ци ју до био 
оце ну се дам, за ра ци о нал ност оце ну осам, за ефек тив
ност де вет и за пре вен ти ву 10, све те оце не мно же се са 

те жин ским фак то ри ма. У та бе ла ма су из ра чу на те све 
оце не, а про грам оце њу је сам, на осно ву уне тих вред
но сти.

Без об зи ра на раз ли ке у гле ди шти ма, сви се сла жу у 
јед ном: иде ал ног на чи на фи нан си ра ња  не ма. У РФ
зО ис ти чу да кри те ри ју ми ко ји ути чу на ва ри ја бил ни 
део за ра да иза бра них ле ка ра у при мар ној здрав стве
ној за шти ти ни су „за пе ча ће ни“, не го ће и убу ду ће би ти 
под ло жни ко рек ци ја ма. У Ин сти ту ту за јав но здра вље 
Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић – Ба тут“ одр жа но је то ком 
ма ја не ко ли ко ску по ва о ка пи та ци ји ко ји ма је при су
ство вао ве ли ки број ди рек то ра и пред став ни ка по је ди
них слу жби у до мо ви ма здра вља, а чу ле су се број не су
ге сти је и при мед бе. 

Иако по сто је опреч на ми шље ња да ли је уво ђе ње си
сте ма ка пи та ци је оправ да но или не, јед но је си гур но: 
но ви на чин пла ћа ња ће се ме ња ти и до ра ђи ва ти. Јер, 
тре ба увр сти ти и дру ге па ра ме тре и ле ка ри ра де на 
то ме.

 ја сми на То ма ше вић

КА ПИ ТА ЦИ ЈА 
ДА, Не У ОВОЈ 

ФОР МИ
Kапитација, као об лик пла ћа ња 

пру же них услу га у здрав ству, мо же 
да се при хва ти у на че лу, јер би се 
на тај на чин из вр ши ло ка квота кво 
вред но ва ње ра да по је ди них ле ка
ра и уки ну ла до са да шња „урав ни
лов ка“, тј. јед на ко пла ћа ње свих без 
об зи ра на обим и ква ли тет пру же
них услу га. 

Ме ђу тим, ка пи та ци ја у фор ми у ко
јој је пред ло же на и чи ја се при ме на 
на ја вљу је од 1. ју ла, у мно гим аспек
ти ма мањ ка ва је и не до ре че на. 

Пр во, од лу ка Скуп шти не Ср би је о 
пла ћа њу пре ма учин ку се од но си на 
пла ћа ње за по сле них у свим јав ним 
слу жба ма, а при ме њу је се са мо за 
за по сле не у здрав ству. Об зи ром на 
на чин уго ва ра ња и пла ћа ња услу
га од стра не Ре пу блич ког фон да за 
здрав стве но оси гу ран је, уво ђе њем 
ка пи та ци је у здрав ству се не ће по
сти ћи ни ка ква уште да, па се не ви
ди раз лог због че га се пла ћа ње по 
учин ку пр во уво ди у тој обла сти. 

Дру го пи та ње је за што се од це ло
куп ног здрав ства ра ди са мо о при
мар ној здрав стве ној за шти ти, ка да 
се зна да се на се кун дар ном и тер
ци јар ном ни воу тро ше мно го ве ћа 
нов ча на сред ства, па би и оче ки ва
на уште да мо гла би ти мно го ве ћа.

 И ко нач но, ми шље ња сам да је у 
ка пи та ци о ну фор му лу тре ба ло увр
сти ти ви ше па ра ме та ра ква ли те та 
ра да, по го то ву ка да се зна да са мо 
кроз кон тро лу ква ли те та пра ти мо 
два де се так ин ди ка то ра. 

за кљу чак би украт ко био: ка пи та
ци ја у на че лу  да, али не у овом тре
нут ку и на ро чи то не у овој фор ми. 

Др ми ро слав ми ље шић 
Ша бац

ДА ЛИ Је 
КВАНТИТеТ 

МеРИЛО 
КВАЛИТеТА?

Ка пи та ци ја је но ви на чин ра да по 
учин ку. Шта је то? Да ли су па ци јен
ти ку ти је, го то ви про из во ди?

Број ре ги стро ва них па ци је на та  
да ли ће ле ка ри ко ји про ве ду мно го 
вре ме на за од ла зак на рад у да ле ке 
ам бу лан те би ти ка жње ни, јер ле че 
и бри ну о не ко ли ко сто ти на жи те
ља, а за оце ну ква ли те та тре ба мно
го ви ше, ка ко ће за ра ди ти пла ту?

Од лич но је што се пре вен ти ви да
је зна чај, али пре вен ти ва се не ме

ри бро јем пре гле да не го ути ца јем 
на сма ње ње обо ле ва ња од кар ди о
ва ску лар них, ма лиг них и оста лих 
бо ле сти и фак то ра ри зи ка.

ефи ка сност нас збу њу је, да ли и 
ко ли ко ура ди ти пр вих, по нов них 
пре гле да, ка ко про дре ти у си стем 
ста ти сти ке и ви де ти шта се оче ку је 
и шта је до бро.

Ра ци о нал ност  па ци јен ту пре по
ру чи ти нај бо ље, про пи са ти нај јеф
ти ни је, из ме ри ти сва ку про пи са ну 
та бле ту, па ко ва ње ин су ли на, ту ма
чи ти не до ре че на пра ви ла по Фон
ду, па ци јен те из ле чи ти и учи ни ти 
за до вољ ним. 

Ако је ка пи та ци ја нео п ход на, ако 
се ме ре њу све га и сва че га да је зна
чај због си ро ма штва у ко јем смо, 
за што пла те иза бра них ле ка ра и то 
са мо њих да бу ду сма ње не, а ни је 
из ме ре но све што би тре ба ло да би 
се по ка зао ре а лан ква ли тет ра да? 
Не до зво ли мо да основ на пла та бу
де ма ња од по чет них 100 од сто. То се 
не до га ђа ни ујед ном де лу јав ног 
сек то ра. за што су пр ви и је ди ни на 
уда ру иза бра ни ле ка ри? И ко ји део 
здрав ства ће би ти сле де ћи? 

Ми ни смо штет ни ци, шко ло ва ли 
смо се за то што смо вред ни, па мет
ни и же ли мо да по мог не мо сво јим 
па ци јен ти ма, љу ди ма. Ми ни смо 
чу ва ри ка пи је здрав ства, ми отва
ра мо вра та на шим па ци јен ти ма да 
што бр же и лак ше до би ју ону здрав
стве ну не гу ко ја им је по треб на, по
др шку и па жњу.

Да ли је мо гу ће да је здрав ство та
ко ло ше? Где се бе ле же сви они ко
ји су пре жи ве ли, из ле че ни за хва љу
ју ћи ле кар ству, ко ји ма је про ду жен 
жи вот, по бољ шан ква ли тет жи во та, 
да ли се ра чу на ју са мо не га тив но
сти и ко ји је то тас ко ји ме ри све?

мИ шљЕ ЊА

Др Жа кли на Ту ту но ви
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По што ва не ко ле ге, ми смо ели та 
Ср би је, ко ја углав ном жи ви јед но
став но и де ли и про жи вља ва те го
бе ове зе мље и овог на ро да. Са мим 
тим ми смо и сна га, про бу ди мо се.

 Др Жа кли на Ту ту но вић

ДА ЛИ ЋЕ ЛЕ КА РИ ЗА И СТА 
БИ ТИ ПЛА ЋЕ НИ КО ЛИ КО 

ДО БРО РА Де 

УВе СТИ 
ДО ДАТ Не 

ИН ДИ КА ТО Ре 
зА КВА ЛИ ТеТ

Иза бра на ре фор ма у при мар ној 
здрав стве ној за шти ти, фи нан си ра
ње пу тем „ка пи та ци о не фор му ле“ у 
осно ви је до бра јер, ка ко су по ка за ла 
ис ку ства њи хо ве при ме не у дру гим 
зе мља ма, до во де до ујед на ча ва ња 
си сте ма, пре по зна ва ња де мо граф
ских ка рак те ри сти ка ста нов ни штва, 
сма ње ња тро шко ва и под сти ца ња 
за по сле них за пру жа ње ква ли тет
не здрав стве не за шти те. 

Упр кос то ме, по ста вља ју се два 
пи та ња. С јед не стра не, да ли ова
кво фи нан си ра ње у овом тре нут ку 
до во ди до пру жа ња ква ли тет ни је 
здрав стве не за шти те, уна пре ђе ња 
здрав стве ног ста ња ста нов ни штва 
и ве ћег за до вољ ства ко ри сни ка. А, 
са дру ге стра не, да ли су ле ка ри ко
ји ра де за и ста на гра ђе ни овим си
сте мом фи нан си ра ња?

Ако по сма тра мо до са да шњи про
цес ре фор ме здрав стве не по ли ти ке, 
нај зна чај ни је про ме не у при мар ној 
здрав стве ној за шти ти су се де си ле 
у окви ру здрав стве ног си сте ма (по
бољ ша ње обез бе ђе но сти ста нов ни
штва ти мо ви ма иза бра них ле ка ра, 
ујед на че на опре мље ност свих ам
бу лан ти, еду ка ци ја иза бра ног ле
ка ра), док се у про це су фи нан си
ра ња има ути сак да про ме не ни су 
оти шле у сме ру да но вац пра ти па
ци јен та. На и ме, у вре ме еко ном ске 
кри зе и хро нич ног не до стат ка нов
ца у си сте му здрав стве не за шти те, 
где су пра ва па ци је на та (ба зи ра на 
на за ко ну о здрав стве ној за шти ти 
и Пра вил ни ку о са др жа ју и оби
му пра ва на здрав стве ну за шти ту 
из обла сти оба ве зног здрав стве ног 
оси гу ра ња и o пар ти ци па ци ји) ве о
ма ши ро ка, су о ча ва мо се са че стим 
про бле ми ма у функ ци о ни са њу. 

Ако, у овом крат ком освр ту, са мо 
по гле да мо је дан од еле ме на та ка
пи та ци о не фор му ле, „број опре де
ље них па ци је на та“ су сре ће мо се са 
про бле ми ма ис прав не здрав стве

не до ку мен та ци је, а због те шке при
вред не си ту а ци је (че стих га ше ња 
пред у зе ћа, ду го трај них сте чај них 
по сту па ка, не пла ћа ња до при но са 
и сл.). Све то до во ди до уче ста лих 
про ме на у бро ју опре де ље них па
ци је на та код иза бра ног ле ка ра и са
мим тим сма ње ња јед не од ка те го
ри ја ко ја чак са 40 од сто уче ству је 
у ка пи та ци о ној фор му ли. Као још 
јед ну по сле ди цу на ве де не не ста
бил не при вред не си ту а ци је, има мо 
и про блем у са мој на пла ти пру же
них услу га. До би ја мо ве ли ку раз
ли ку у бро ју оства ре них пре гле да 
и услу га ко је је уста но ва пру жи ла 
сво јим ко ри сни ци ма (по да так до
би јен из здрав стве не уста но ве) у од
но су на број одо бре них  фак ту ри
са них услу га (по да так Ре пу блич ког 
за во да за здрав стве но оси гу ра ње). 

Че сто се де ша ва да у тре нут ку 
пру жа ња здрав стве не услу ге по
сто ји здрав стве но оси гу ра ње ко је 
се из гу би до тре нут ка фак ту ри са ња 
тј. на пла те исте, та ко да се оспо ри 
ње на на пла та и ти ме део тро шко ва 
здрав стве не за шти те пре ба ци на са
му здрав стве ну уста но ву. Уз све то 
по сто ји и ве ли ки број нео си гу ра них 
ли ца, на ро чи то ме ђу вул не ра бил
ним гру па ма (труд ни це, по ро ди ље, 
но во ро ђен чад, ром ска по пу ла ци ја, 
ста ри ји од 65 го ди на), ко ји ма је због 
спе ци фич них раз ли ка по треб на до
дат на по др шка си сте ма здрав стве
ног оси гу ра ња. 

Мо жда би у овом тре нут ку би ла 
бо ља при ме на ком би на ци је си сте
ма фи нан си ра ња, где је ка пи та ци
ја до ми нан тан на чин пла ћа ња, уз 
сти му ла ци ју да ва о ца услу га да пру
же што ква ли тет ни ју услу гу, уво ђе
њем до дат них ин ди ка то ра вред но
ва ња ква ли те та та услу га. 

Др Љи ља на ба ња нац
Кра ље во

КА ПИ ТА ЦИ ЈА Из ДРУ ГОГ УГЛА 

KАПИТАЦИЈА 
(Не)ПРИ СТОЈ НА

ПО НУ ДА
Ве ће за до вољ ство и па ци је на та 

и ле ка ра, по бољ ша ње здрав стве
ног ста ту са ста нов ни штва пру жа
њем што ква ли тет ни јих, а еко ном
ски оправ да них услу га на ни воу 
при мар не здрав стве не за шти те – 
тре ба ло би да бу де је дан од основ
них ци ље ва ка пи та ци је у при мар
ној здрав стве ној за шти ти.

Но ви кон цепт и при ступ, но ви иза
зо ви, али и но ви про бле ми у сва ко
днев ном ра ду иза бра ног ле ка ра у до

му здра вља, ко ји са од но се на сва ки 
сег мент ка пи та ци о не фор му ле, по
чев ши од оце не ре ги стра ци је пред
ста вље не бро јем пот пи са них из ја ва 
оси гу рих ли ца ко ри го ва не ко рек тив
ним фак то ром на осно ву ста ро сних 
гру па, ко је се од но се на раз ли чит 
ан га жман ле ка ра пре ма ста ро сним 
гру па ма и уче ству је са 40 од сто у ка
пи та ци о ној фор му ли. за ре пер се 
узи ма про сеч на вред ност оце не ре
ги стра ци је за од ре ђе ну област ра да, 
нпр. Слу жбе за здрав стве ну за сти ту 
од ра слих.

Ова ко де фи ни са на оце на ре ги
стра ци је до во ди у не рав но пра ван 
по ло жај иза бра ног ле ка ра ко ји ор
ди ни ра у ис ту ре ној ам бу лан ти при
па да ју ћег до ма здра вља, у ру рал ној, 
рет ко на се ље ној сре ди ни, у од но су 

на ње го ве ко ле ге из исте слу жбе до
ма здра вља ло ци ра ног у ур ба ни јем 
де лу оп шти не.

Са слич ним по те шко ћа ма су о ча
ва ју се и иза бра ни ле ка ри у Оде ље
њу ме ди ци не ра да, ко ја је че сто са
став ни део Слу жбе за здрав стве ну 
за шти ту од ра слих, јер су њи хо ви 
па ци јен ти рад но спо соб ни тј. мла
ђи од 75 го ди на, а са мим тим је оце
на и ре ги стар ци је и ра ци о налн сти 
увек ни жа од про сеч не оце не слу
жбе, због ути ца ја ко рек тив ног фак
то ра ве за ног за ста ро сне гу пе.

Ка да је реч о ра ци о нал но сти ко
ја са 20 од сто „уче ству је“ у ка пи та
ци о ној фор му ли, тре ба ре ћи ка ко и 
на тај део фор му ле, као и на ра ни је 
на ве де не, иза бра ни ле кар, не мо же 
мно го ути ца ти, до би ја ју ћи спе ци ја
ли стич ке из ве шта је са од ре ђе ном 
те ра пи јом. Овај про блем би се мо
гао ре ши ти евен ту ал ним раз два ја
њем ре це па та иза бра них ле ка ра од 
ре це па та по на ло гу спе ци ја ли сте.

за пра во рад иза бра них ле ка ра 
тре ба ло би да бу де у скла ду са но
вим смер ни ца ма и пре по ру ка ма 
На ци нал них во ди ча до бре прак се 
ко ји, на жа лост, ни су че сто у скла
ду са на по ме на ма тј. огра ни че њи
ма про пи си ва ња из ли ста ле ко ва. 

Др Ду брав ка ми о дра го вић
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До бра илу стра ци ја је огра ни ча ва
ње про пи си ва ња дво ком по нент
них ан ти хи пер тен зи ва, од но сно 
они мо гу да се про пи су ју тек по
сле два ме се ца не у спе шног ле че
ња са два пре па ра та одво је но. Сва
ка ко да ова два по је ди нач на ле ка 
ни су јеф ти ни ји од јед ног ком би но
ва ног пре па ра та, ко ји је ујед но ком
фор ни ји за па ци јен та и као та кав 
и пре по ру чен На ци о нал ним во ди
чем. Да кле, у оце ну ра ци о нал но сти 
не убра ја се ни ти ефек тив на, ни ти 
ефи ка сна вред ност ле ка. 

Са из у зет но ма лим уде лом од 10 
од сто, ефи ка сност (број по се та) у ка
пи та ци о ној фор му ли, ми ни мал но 

ути че на ко нач ну оце ну, а да ли би 
тре ба ло да бу де та ко?! Ра чу на се са
мо јед на по се та то ком да на, а као 
ре пер за ефек тив ност узи ма се про
сеч на вред ност у обла сти ра да. 

Ко нач но, пре вен ти ва тј. ква ли
тет са 30 од сто у ка пи та ци о ној 
фор му ли, де фи ни са на као про це
нат оства ре них пре вен тив них пре
гле да опре де ље них па ци је на та у 
од но су на уку пан број опре де ље
них па ци је на та за да ти пе ри од, не 
убра ја ве ли ки број ура ђе них пре
вен тив них си сте мат ских или пре
гле да пред вак ци на ци ју па ци је на та 
нео пре де ље них за ле ка ра ко ји обав
лља по ме ну те пре гле де, јер тех нич

ки ни је мо гу ће дру га чи је ор га ни зо
ва ти слу жбу у до мо ви ма здра вља. 
На и ме, је дан пе ди ја тар спро во ди 
си сте мат ски пре глед јед не ве ли ке 
ор га ни зо ва не гру пе де це, без об зи
ра на њи хо ву опре де ље ност или је
дан ле кар обав лја вак ци на ци ју за 
це лу или део оп шти не, где се у пре
вен тив не услу ге не убра ја ју оне ко
је се пру жа ју нео пре де ље ним па ци
јен ти ма.

И на кра ју, да се вра ти мо на по че
так: ка пи та ци јом тре ба да бу ду за
до вољ ни и па ци јент и ле кар, пла
ћен оно ли ко до бро ко ли ко до бро 
ра ди, а да ли је за пра во та ко?

 Др Ду брав ка ми о дра го вић

Ка ко ће се ра чу на ти услу ге ко је ле кар 
пру жи па ци јен ти ма ко ји има ју иза бра не 
ле ка ре у дру гим слу жба ма (нпр: слу жба 
у ко јој је би рао ле ка ра ра ди кра ће)?

Уко ли ко ле кар пру жа услу ге оси гу ра ним ли ци ма ко
ја има ју дру гог иза бра ног ле ка ра, ње му ће се „бро ја
ти“ услу ге пру же не тим оси гу ра ним ли ци ма, што ће 
ути ца ти по зи тив но на оце ну ефи ка сно сти, а не ће ути
ца ти на оце ну ре ги стра ци је. Про пи са ни ре цеп ти тим 
оси гу ра ни ци ма од ра жа ва ће се са мо на оце ну ра ци о
нал но сти, од но сно ути ца ће на про сеч ну це ну про пи
са ног ле ка по пре гле да ном оси гу ра ни ку. (Пре вен тив
ни пре гле ди пру же ни оси гу ра ним ли ци ма ко ја има ју 
дру гог иза бра ног ле ка ра не ће би ти ура чу на ти и не ће 
ути ца ти на оце ну ква ли те та, тј. пре вен ти ве.)

Пи та ња 
и ого во ри о 
ка пи та ци ји
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Ка ко ће се ле ка ри ма, за по сле ним у слу жби 
оп ште ме ди ци не ра чу на ти услу ге пру же не 
де ци од ро ђе ња до 18 го ди на ко ја сво је 
иза бра не ле ка ре има ју у дру гој слу жби, 
а ипак до би ју услу гу и ре цеп те?

У ма лим до мо ви ма здра вља или ор га ни за ци о ним је
ди ни ца ма на раз у ђе ним под руч ји ма, мо же би ти ор
га ни зо ва на са мо слу жба оп ште ме ди ци не. Ле ка ри за
по сле ни у тој слу жби ко ји по ред услу га ко је пру жа ју 
од ра сли ма пру жа ју услу ге и де ци, мо ра ју пре све га да 
има ју од го ва ра ју ћи тип ИД бро ја. здрав стве на уста но
ва мо же да над ле жној фи ли ја ли РФ зО до ста ви зах тев 
да се рад но вре ме ле ка ра по де ли на део (про це нат) ко
ји ра ди са од ра сли ма и дру ги део – ко ји ра ди с де цом. 
Тај ле кар би био иза бра ни ле кар и од ра сли ма и де ци 
и био би еви ден ти ран у две та бе ле: К та бе ли за здрав
стве ну за шти ту де це, и К та бе ли за здрав стве ну за шти
ту од ра слих – у сва кој са де лом свог рад ног вре ме на. 
У дру гом слу ча ју, уко ли ко ле кар пру жа услу ге оси гу ра
ним ли ци ма ко ја има ју дру гог иза бра ног ле ка ра, ње му 
ће се „бро ја ти“ услу ге пру же не тим оси гу ра ним ли ци ма, 
што ће ути ца ти по зи тив но на оце ну ефи ка сно сти, а не
ће ути ца ти на оце ну ре ги стра ци је и пре вен ти ве. Про пи
са ни ре цеп ти тим оси гу ра ни ци ма од ра жа ва ће се са мо 
на оце ну ра ци о нал но сти, од но сно ути ца ће на про сеч
ну це ну про пи са ног ле ка по пре гле да ном оси гу ра ни ку. 
Уко ли ко дом здра вља, од но сно ње го ва ор га ни за ци о
на је ди ни ца, има по себ но ор га ни зо ва ну слу жбу оп ште 
ме ди ци не и по себ но слу жбу здрав стве не за шти те де це, 
ле кар оп ште ме ди ци не не мо же пру жа ти услу ге и про
пи си ва ти ле ко ве де ци, осим у хит ним слу ча је ви ма и у 
пре ко вре ме ном ра ду и то са мо он да ка да пре ко вре ме
ни рад не мо же да се ор га ни зу је та ко да исто вре ме но 
ра де и ле кар оп ште ме ди ци не и пе ди ја тар.

Ка кав је ста тус ме ди ци не спор та 
и да ка ква ће би ти да ља ор га ни за ци ја 
ове слу жбе?

Чла ном 146. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу де фи-
ни са ни су иза бра ни ле ка ри. Ме ди ци на спор та спа да у 
спе ци ја ли стич кокон сул та тив не слу жбе, те та ко ле ка
ри спе ци ја ли сти ме ди ци не спор та не ће ући у ка пи та
ци ју и њи хо ва пла та не ће би ти об ра чу на ва на по кри
те ри ју ми ма ко ји ва же за иза бра не ле ка ре.

да ли сви за по сле ни у здрав стве ној 
уста но ви при мар не здрав стве не за шти те 
ула зе у си стем об ра чу на пла те пре ма 
ка пи та ци о ној фор му ли? 

У си стем об ра чу на пла те пре ма ка пи та ци о ној фор му
ли ула зе за по сле ни у здрав стве ним уста но ва ма при ма
ре не здрав стве не за шти те. oбрачун пла та пре ма кри
те ри ју ми ма ре ги стра ци ја, ра ци о нал ност, ефи ка сност и 
ква ли тет вр ши ће се иза бра ним ле ка ри ма и њи хо вим 
ти мо ви ма. Ле ка ру на спе ци ја ли за ци ји, ле ка ру у кућ
ној не зи, ле ка ру спе ци ја ли сти од го ва ра ју ће гра не ме ди
ци не, од но сно сто ма то ло ги је, а ко ји не оба вља по сло ве 
иза бра ног ле ка ра, ле ка ру по врат ни ку са од су ства ду жег 
од шест ме се ци, ле ка ру по чет ни ку, ле ка ру при прав ни
ку, ле ка ру ко ји је за сно вао рад ни од нос на но вом рад
ном ме сту, про це нат уве ћа ња основ не пла те по осно ву 

рад ног учин ка об ра чу на ва се на ни воу про се ка рад ног 
учин ка ле ка ра у здрав стве ној уста но ви. Ле ка ру у хит
ној по мо ћи про це нат уве ћа ња основ не пла те по осно
ву рад ног учин ка об ра чу на ва се у ви си ни ко ју пред ста
вља уве ћа на основ на пла та за оства ре ни ре зул тат ра да 
ле ка ра за ко ји се до би ја оце на 5.

да ли ће ка пи та ци ја об у хва та ти ле ка ре 
спе ци ја ли сте ме ди ци не ра да? Ка ко ће се 
фи нан си ра ти слу жба ме ди ци не ра да? 

Уко ли ко спе ци ја ли ста ме ди ци не ра да ра ди као иза
бра ни ле кар, ње го ва пла та ће се об ра чу на ва ти пре ма 
ка пи та ци о ној фор му ли, при че му ће њи хо ва област ра
да би ти здрав стве на за шти та од ра слих (оп шта ме ди
ци на). здрав стве на уста но ва мо же да фор ми ра слу жбу 
ме ди ци не ра да за оба вља ње пре вен тив не ак тив но сти 
(спе ци фич на здрав стве на за шти та рад ни ка) ко ја се не 
обез бе ђу је у оба ве зном здрав стве ном оси гу ра њу и чи
је тро шко ве сно си по сло да вац. Спе ци ја ли ста ме ди ци
не ра да ко ји оба вља по сло ве иза бра ног ле ка ра за област 
оп ште ме ди ци не фи нан си ра ће се као иза бра ни ле кар.

да ли по сто ји мак си ма лан број 
ре ги стро ва них па ци је на та по сва ком 
иза бра ном ле ка ру? 

Не по сто ји. Сва ка но во пот пи са на из ја ва о из бо ру и 
про ме ни иза бра ног ле ка ра, ко ја је еви ден ти ра на кроз 
РИЛ ба зу, би ће ура чу на та у уку пан број ре ги стро ва них 
па ци је на та тог иза бра ног ле ка ра.

да ли „не у го во ре ни“ здрав стве ни 
рад ник мо же има ти Ид број?

Мо же, јер пра вил ни ком ни је огра ни че но да се ИД број 
до де љу је са мо уго во ре ним ле ка ри ма, већ свим ле ка ри
ма ко ји су у рад ном од но су у здрав стве ној уста но ви, а 
ко ји сход но по слу ко ји оба вља ју има ју пра во да про пи
су ју ле ко ве на те рет сред ста ва здрав стве ног оси гу ра ња. 
Сви ле ка ри ко ји ма се до де љу је ИД број мо ра ју да пот пи
шу, од но сно за кљу че Уго вор о ко ри шће њу ИД бро ја.

Ка ко ће се ра чу на ти услу ге ко је ле кар 
пру жи па ци јен ти ма ко ји има ју иза бра не 
ле ка ре у дру гим слу жба ма (нпр: слу жба 
у ко јој је би рао ле ка ра ра ди кра ће)?

Уко ли ко ле кар пру жа услу ге оси гу ра ним ли ци ма ко
ја има ју дру гог иза бра ног ле ка ра, ње му ће се „бро ја ти“ 
услу ге пру же не тим оси гу ра ним ли ци ма, што ће ути
ца ти по зи тив но на оце ну ефи ка сно сти, а не ће ути ца ти 
на оце ну ре ги стра ци је. Про пи са ни ре цеп ти тим оси гу
ра ни ци ма од ра жа ва ће се са мо на оце ну ра ци о нал но
сти, од но сно ути ца ће на про сеч ну це ну про пи са ног ле
ка по пре гле да ном оси гу ра ни ку. (Ка ко иза бра ни ле кар 
пре вен ти ву спро во ди са мо над оси гу ра ним ли ци ма ко
ја су се за ње га опре де ли ла, пре вен тив ни пре гле ди пру
же ни оси гу ра ним ли ци ма ко ја има ју дру гог иза бра ног 
ле ка ра се не ће „бро ја ти“ и не ће ути ца ти на оце ну ква
ли те та, тј. пре вен ти ве.) (Из вор: РФ зО)  ׀׀
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>>>>>>> ЗДРАВ СТВЕ НИ СИ СТЕМ:
ДИ јАГ НО СТИЧ КИ СРОД НЕ ГРУ пЕ

Аутор: др ми лан Си мић, 
РЛК за ју го и сточ ну Ср би ју

О
д ка да по сто је си сте ми 
здрав ства, по сто ји утак
ми ца из ме ђу оних ко
ји пла ћа ју здрав стве не 

услу ге и оних ко ји их пру жа ју, 
при че му они ко ји пла ћа ју же
ле да про ђу што јеф ти ни је, а они 
ко ји их пру жа ју ис ти чу да су це
не услу га ни ске. 

Ре пу бли ка Ср би ја је, као и нај ве ћи броз зе ма ља у све
ту, ка ко бо га тих, та ко и си ро ма шних, кре ну ла у про ме
ну си сте ма пла ћа ња здрав стве них услу га.

Про цес про ме на де ша вао се уну тар по је ди них про је
ка та у здрав ству Ср би је. Као што је по зна то, про цес ка
пи та ци је у при мар ној здрав стве ној за шти ти тра је већ 
не ко ли ко го ди на у на ла зи се пред уво ђе њем у прак су. 
О пред но сти ма и не до ста ци ма ка пи та ци је за то је мо
гу ће за у зе ти свој став и до не ти суд.

Ди јаг но стич ки срод не гру пе су, на су прот ка пи та ци
ји, не што о че му се тек од ско ро не што ви ше зна. Ка ко 
то обич но би ва, у на ме ри да се про ме ни на чин пла ћа
ња и у се кун дар ној и тер ци јар ној здрав стве ној за шти
ти, по себ ни од бо ри Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ју
го и сточ ну Ср би ју за струч на пи та ња и над зор, као и 
се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну за шти ту, са зна ли 
су пра те ћи де ша ва ња у по ме ну тим про јек ти ма.

То ком про шле го ди не пр во је до нет Пра вил ник о но
мен кла ту ри здрав стве них услу га у се кун дар ној и тер
ци јар ној здрав стве ној за шти ти. Иако Ле кар ска ко мо ра 
пре ма за ко ну о ко мо ра ма мо ра да уче ству је у фор ми
ра њу тих услу га, Пра вил ник је са чи њен без уче шћа Ле
кар ске ко мо ре, од но сно без ста ва стру ке.

У дру гој по ло ви ни го ди не, у окви ру про јек та за по че та 
је при ча о ди јаг но стич ки срод ним гру па ма по аустра
лиј ском мо де лу, еду ка ци јом тре не ра за ДСГ.

По чет ком ове го ди не на сај ту Ре пу блич ког фон да за 
здрав стве но оси гу ра ње ис под ка пи та ци је по ја ви ла се 

ико ни ца са на зи вом Ди јаг но стич ки срод не гру пе, па су 
сви за ин те ре со ва ни, а ко ји ни су би ли део еду ко ва них, 
мо гли да се упо зна ју са основ ним на че ли ма ДСГ и на
ме ра ма Фон да и Ми ни стар ства здра вља.

Објек тив ни је вред но ва ње услу га

Схва та ју ћи да ће но ви на чин фи нан си ра ња у бу дућ
но сти ути ца ти на сам про цес и ква ли тет ра да ле ка ра, 
по ку ша ли смо да из при ка за них ин фор ма ци ја до не се
мо свој суд о ДСГ, али ни смо ус пе ли. за то смо као по себ
ни од бо ри Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре тра жи ли да се 
за чла но ве Ре ги о нал не ко мо ре одр жи са ста нак са ти
мом Фон да ко ји је већ по чео еду ка ци ју у здрав стве ним 
уста но ва ма. за хва љу ју ћи раз у ме ва њу ко ле ге др Уро ша 
Јо ва но ви ћа, Ре ги о нал на ко мо ра за ју го и сточ ну Ср би ју 
би ла је до ма ћин ко ле га ма из Фон да.

У то ку на шег јед но днев ног дру же ња са зна ли смо до
ста о ДСГ, од но сно упо зна ти смо са свим оним што ће 
са зна ти и ко ле ге из свих око 90 од сто здрав стве них уста-
но ва ко је ће рад на гру па по се ти ти.

Из са ме чи ње ни це да се ра ди о си сте му ко ји се већ 
уве ли ко при ме њу је у ве ли ком бро ју зе ма ља, ка ко оних 
си ро ма шних, та ко и бо га тих, мо же се за кљу чи ти да се 
ра ди о од го ва ра ју ћем на чи ну фи нан си ра ња бол нич ке 
здрав стве не за шти те. Али, оно што нас као пред став
ни ке и за штит ни ке ле ка ра Ср би је ин те ре су је, је сте зна
чај, ме сто и уло га ДСГ за ле кар ство Ср би је.

Те о рет ски, у пи та њу је си стем ко ји омо гу ћа ва објек
тив ни је, од но сно ис прав ни је вред но ва ње здрав стве них 
услу га ко је пру жа ју ле ка ри, ко ји је за сно ван, по ред оста
лог, на ве ли ком бро ју ди јаг но стич ких и те ра пиј ских по
сту па ка из но ве но мен кла ту ре здрав стве них услу га.

Овај си стем тре ба да за ме ни пла ћа ње по те ра пиј ском 
по ступ ку ко ји не пре по зна је сву сло же ност и ком плек
сност ле кар ског по сла и не при зна је по сто ја ње ко мор
би ди те та ни ти ком пли ка ци ја, већ са мо про сеч не тро
шко ве, без об зи ра на ствар не тро шко ве ле че ња.

ДСГ је у ста њу да пре по зна ква ли тет, кван ти тет и 
ком плек сност на шег ле че ња, као и ле кар ску из вр сност 
у ле че њу.

НО ВИ СИ СТЕМ ПЛА ЋА ЊА ЗДРАВ СТВЕ НИХ УСЛУ ГА У БОЛ НИ ЦА МА

зНА ЧАЈ ДСГ зА 
Ле КАР СТВО СР БИ Је
// ПО ШТО СМО УСВО ЈИ ЛИ АУСТРА ЛИЈ СКИ СИ СТеМ ДСГ, ОН Се МО РА 
ПРИ ЛА ГОД ТИ НА ШОЈ зе МЉИ. НеО П ХОД НО Је УКЉУ ЧИ ТИ СТРУ КУ 
У Ре ЦеН зИ ЈУ ПО ПИ СА ПО СТУ ПА КА //
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Си стем Ди јаг но стич ки срод них гру па је сте ком плек
сан и сло жен си стем ко ји се са сто ји у то ме да се ура ђе
не ди јаг но стич ке и те ра пиј ске про це ду ре ши фри ра не 
пре ма но мен кла ту ри за јед но са по ста вље ним ди јаг
но за ма уба цу ју у ком пју тер ски про грам ко ји их раз
вр ста ва у већ фор ми ра не ДСГ. Узи ма ју ћи у об зир осим 
ди јаг но за и про це ду ра, сло же ност слу ча ја, ко мор би ди
те те и ком пли ка ци је, про грам „из ба цу је“ ко е фи ци јент 
ДСГ за ту епи зо ду бол нич ког ле че ња на осно ву ко јег 
се оба вља пла ћа ње бол ни ци. Ва жно је на по ме ну ти да 
су за ства ра ње ква ли тет них ДСГ пред у слов кли нич ки 
про то ко ли, а да је пре фоф ми ра ња стан дард них це на 
нео п ход но ра чу на ти ствар не тро шко ве.

Нео п ход но уче шће стру ке

Из на пред на ве де ног ни је те шко за кљу чи ти да је си
стем ДСГ не за ми слив без ле ка ра и да они за у зи ма ју 
цен трал но ме сто у том си сте му, не са мо ле че ћи па ци
јен та, већ и из ве шта ва ју ћи о свом ра ду.

Је ди но док то ри мо гу и зна ју да ши фри ра ју ди јаг но
зе и ди јаг но стич ке и те ра пиј ске по ступ ке. То си гур но 
би ше не ће мо ћи да ра де се стре ни ти ад ми ни стра тив
ни рад ни ци.

У зе мљи у ко јој не по сто је кли нич ки про то ко ли и у 
ко јој ће се ве ро ват но ДСГ фор ми ра ти на осно ву про се
ка ура ђе них ди јаг но стич ких и те ра пиј ских по сту па ка 
у ве зи са од ре ђе ним ди јаг но за ма, нео ход но је ве ли ко 
уче шће стру ке да се не би угро зио ква ли тет здрав стве
них услу га.

По што смо усво ји ли аустра лиј ски си стем ДСГ, он се 
мо ра при ла го ди ти на шој зе мљи. Нео п ход но је уљу чи
ти стру ку у ре цен зи ју по пи са по сту па ка.

Уво ђе ње ДГС је сло жен про цес ко ји мо ра да тра је до
вољ но ду го, ко ме тре ба при сту пи ти по сте пе но и са раз
у ме ва њем и за ко ји је нео п ход на те мељ на при пре ма.

У Фран цу ској је, на при мер, тра јао го то во 10 го ди на. 
Бр зи пре ла зак до но си ви ше ште те не го ко ри сти. Др жа ва 
Ср би ја је све сна то га и пред ви ђа да се про цес уво ђе ња 
ДСГ тра ја ти нај ма ње пет до шест го ди на. По што су ДСГ 
ком плек сне да би сви има ли ко рист од њих мо да да бу
ду пот пу но ја сне и при хва тљи ве. ДСГ не сме ју би ти на
мет ну те ле ка ри ма.

Док то ри мо ра да схва те ДСГ као не што по зи тив но, а 
не као оба ве зу. због то га је нео п ход но уве ри ти ле ка ре 

кроз ди ја лог и са рад њу да кроз овај си стем свој рад у 
сми слу ква ли те та, кван ти те та и сло же но сти мо гу у пот
пу но сти из ра зи ти. Др жа ва мо ра да учи ни све ка ко би 
ле ка ри што пре упо зна ли си стем у це ли ни, ка ко би да 
при хва ти ли и ко ри сти ли на што бо љи на чин.

Нео п ход на је стал на и ду го трај на еду ка ци ја ле ка ра 
о пра вил ном из ве шта ва њу, од го ва ра ју ћем ко ри шће њу 
МКБ10 и но мен кла ту ре услу га, као и по што ва њу пра
ви ла ши фри ра ња ди јаг но за и про це ду ра ко јом мо ра
ју би ти об у хва ће ни сви бол нич ки ле ка ри. До бра еду
ка ци ја омо гу ћа ва ко ри шће ње мо гућ но сти си сте ма на 
нај бо љи на чин. 

На др жа ви је да на са мом по чет ку схва ти уло гу ле ка
ра у уво ђе њу и ко ри шће њу ДСГ, да учи ни све нео п ход не 
ко ра ке да они раз у ме ју, а он да и при хва те пред но сти тог 
си сте ма, а пре све га да укљу чи стру ку у сва бу ду ћа зби
ва ња око уво ђе ња Ди јаг но стич ки срод них гру па.

Те о рет ски, ци ље ви ко је тре ба по сти ћи ДСГ по жељ ни 
су ка ко са ста но ви шта си сте ма, та ко и ле ка ра, али се 
не ће оства ри ти са ми по се би.  ׀׀

У ПРО СтО РИ ЈА МА ПРЕ ВЕН тИВ НОГ 
ЦЕН тРА ДО МА ЗДРА ВЉА У НИ ШУ

ПРЕ дА ВА ЊЕ О дСГ

У ор га ни за ци ји Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ју го и сточ-
ну Ср би ју, у про сто ри ја ма пре вен тив ног цен тра До ма здра-
вља у Ни шу, 17. ма ја одр жа но је пре да ва ње (обу ка) на те му 
Ди јаг но стич ки срод не гру пе - но ви на чин пла ћа ња пру жа-
ла ца здрав стве них услу га на се кун дар ном и тер ци јар ном 
ни воу здрав стве не за шти те. Пре да ва ње су одр жа ли пред-
став ни ци Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње.

С об зи ром на то да је на ве де на те ма у над ле жно сти По-
себ них од бо ра за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну за-
шти ту као ор га на Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре, ти Од бо ри 
ће на на ред ним са стан ци ма ана ли зи ра ти до би је не ин фор-
ма ци је и о њи ма оба ве сти ти ле ка ре из овог сег мен та здрав-
стве не за шти те. 

>>> Ура ђе не ди јаг но стич ке 
и те ра пиј ске про це ду ре, 

ши фри ра не пре ма 
но мен кла ту ри, за јед но са 

по ста вље ним ди јаг но за ма 
уба цу ју се у ком пју тер ски 

про грам ко ји их раз вр ста ва 
у већ фор ми ра не Дсг. 

Узи ма ју ћи у об зир осим 
ди јаг но за и про це ду ра, 

сло же ност слу ча ја, 
ко мор би ди те те и 

ком пли ка ци је, про грам 
„из ба цу је“ ко е фи ци јент Дсг 

за ту епи зо ду бол нич ког 
ле че ња на осно ву ко јег 

се оба вља пла ћа ње 
бол ни ци <<<
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Аутор: 
др Ол га Оси пов Ву чи ће вић, 

Оп шта бол ни ца Ужи це

У 
то ку 2008.г спро ве ден је 
пи лот про је кат ре фор
ме бол нич ког пла ћа ња 
– при ме не DRG (Di ag no

stic Re la ted Gro ups)/ ДСГ (Ди јаг
но стич ки срод не гру пе) ме то де, 
под на зи вом „Им пле мен та ци
о ни план за пи ло ти ра ње но вог 
си сте ма из ве шта ва ња и при ку пља ња по да та ка у срп
ским бол ни ца ма“. Укљу че но је шест бол ни ца: Оп шта 
бол ни ца Ужи це, осим бол ни ца Срем ска Ми тро ви ца, Ле
ско вац, Кра ље во, Ва ље во и Кли нич ки цен тар Кра гу је
вац, у са рад њи са Ре пу блич ким за во дом за зрав стве но 
оси гу ра ње (РФ зО), у окви ру про јек та „Раз вој здрав ства 
Ср би је“. При ку пље ни су по да ци за ви ше од 18.000 от пу
ште них па ци је на та, од ма ја до ав гу ста 2008. го ди не.

Струч ни са вет ник на про јек ту је би ла др Jah na Wahl, 
Сло ве ни ја, и пру жи ла нам је дра го це на упут ства за им
пле мен та ци ју про јек та. Ово је из вод из де ла ње не пре
зен та ци је одр жа них у то ку еду ка ци је на им пле мен та
ци ји про јек та.

зА ШТО НАМ ТРе БА ЈУ ДСГ

• Бу ду ћи да је бу џет за здрав стве не услу ге огра ни чен:
– ефи ка сне бол ни це тре ба да бу ду пла ће не на од го

ва ра ју ћи на чин
– Бол ни це тре ба да оси гу ра ју да су њи хо ве услу ге 

ефи ка сне и ефек тив не.
• Здрав стве ни си стем мо ра да бу де ефи ка сан ра ди оси-

гу ра ња свр сис ход ног тро ше ња сред ста ва за здрав ство; 
• Бол нич ке здрав стве не уста но ве мо ра да усво је бо ље 

на чи не кон тро ле це не ле че ња па ци је на та и при том и 
да ље пру жа ју ква ли тет не здрав стве не услу ге.

ШТА СУ ДСГ?

• Ди јаг но стич ки срод не гру пе (ДСГ) су ме то да кла си-
фи ка ци је акут них бол нич ких па ци је на та у гру пе ко је 
зах те ва ју слич ну по тро шњу бол нич ких ре сур са и ко је 
има ју слич не кли нич ке осо би то сти; 

• Омо гу ћа ва се по ве зи ва ње вр сте па ци је на та ко је бол-
ни ца ле чи с тро шко ви ма бол ни це;

• На тај на чин, при ли ком по ре ђе ња бол ни ца у об зир 
се узи ма и сло же ност слу ча је ва ко је те бол ни це ле че;

• На чин пла ћа ња је про спек ти ван- уна пред се уго ва-
ра из нос, од но сно це на за по је ди не гру пе ДСГ са Фон

дом оси гу ра ња. Бол ни це ко је тро ше ви ше по па ци јен
ту су у гу бит ку, ко је тро ше ма ње су у до бит ку;

еФеК ТИ ФИ НАН СИ РА њА ДСГ СИ СТе МОМ

иако Дсг не ма ју ди рект ног ути ца ја на ква ли тет и ефи-
ка сност, уво ђе њем Дсг си сте ма обич но се по сти же:

• по ве ћа ње ефи ка сно сти бол ни ца
• по бољ ша ње рав но прав но сти при ли ком рас по де ле 

сред ста ва ме ђу бол ни ца ма
• мо ти ва ци ја бол ни ца да сма ње тро шко ве
• олак ша на је ин тер на кон тро ла тро шко ва
• олак ша но је по ре ђе ње раз ли чи тих бол ни ца

MKБ10 И ДСГ

• ДСГ про из ла зи из Ме ђу на род не кла си фи ка ци је 
бо ле сти, 10. ре ви зи ја (МКБ10) ши фа ра ди јаг но за, ICD
10АМ ши фа ра по сту па ка и дру гих по да та ка (ду жи на 
ле че ња, ста рост, пол, те ле сна те жи на на при је му, ме
ха нич ка вен ти ла ци ја)

• ДСГ мо дел ба зи ран је на „Austra lian Re fi ned Di ag no
sis Re la ted Gro ups ve srion 5“

• За ши фри ра ње у свр ху ДСГ раз вр ста ва ња по треб но 
је ко ри сти ти че ти ри код на ме ста за ди јаг но зу бо ле сти

По да ци по треб ни за од ре ђи ва ње Дсг гру пе:

• Глав на ди јаг но за (МКБ-10)
• До дат не ди јаг но зе – ком пли ка ци је и ко мор би ди-

те ти (МКБ10)
• Глав ни по сту пак (ICD-10-АМ)
• Оста ли по ступ ци (ICD-10-АМ)

РЕ ФОР МА БОЛ НИЧ КОГ ПЛА ЋА ЊА 
– ИС КУ СТВО ПИ ЛО ТИ РА њА Из 2008. ГО ДИ Не

ПРИ Ме НА ДСГ 
МеТОДе У СРБИЈИ
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• Ста ро сна доб
• Пол 
• Те жи на на ро ђе њу (са мо но во ро ђен чад)
• На чин от пу ста (огра ни че на упо тре ба)

За до бро кли нич ко ши фри ра ње нај ва жни је су сле-
де ће де фи ни ци је: 

• бол нич ко ле че ње, 
• глав на ди јаг но за,
• до дат не ди јаг но зе, 
• по ступ ци (ди јаг но сти ка, ин тер вен ци је, опе ра ци је...)

ЗА ШТО СУ ДСГ ПРИ ХВА ЋЕ НА СО ЛУ ЦИ ЈА

• Због по тре бе за тран спа рент ном осно вом за фи нан-
си ра ње, а фи нан си ра ње пре ма ре зул та ту је бо ље не го 
јед но став но по кри ва ње тро шко ва. 

• Кла си фи ка ци ја ко ја има за осно ву кли нич ке ка рак-
те ри сти ке је при хва тљи ва

• Јед на ко пла ћа ње за јед на ко ле че ње по ште но је и за 
бол ни цу и за па ци јен та

• Иако ДСГ ни су иде ал ни, не ма ни до ка за ко ји би пот-
кре пи ли дру га ре ше ња. 

зА ШТО Је ПРе У зИ МА ње ДО БРОГ 
МО Де ЛА КО РИ СНО зА СР БИ ЈУ?

• Омо гу ћа ва ко му ни ка ци ју и раз ме ну зна ња на под-
руч ју ДСГ им пле мен та ци је; 

• Омо гу ћа ва пре у зи ма ње до брих ре ше ња, спре ча ва 
по на вља ње гре ша ка и ште ди људ ске и дру ге ре сур се; 

• Ко му ни ка ци ја је ва жна за успех про је ка та. Мо гу ће 
је стал но раз ме њи ва ти ис ку ства и са дру гим зе мља ма 
ко је у евро пи упо тре бља ва ју Ar DRGs (Ир ска, Не мач ка, 
од ско ра и Сло ве ни ја, Хр ват ска, Бо сна, Ма ке до ни ја, Ру
му ни ја, Бу гар ска);

– Benchmar king (упо ре ђи ва ње са нај бо љим) мо же ука
за ти на зна чај не раз ли ке из ме ђу на чи на ле че ња;

• Да ли су не ком пли ко ва ни па ци јет ни са жуч ним 
кал ку лу си ма у Ср би ји ви ше ком пли ко ва ни не го аустра
лиј ски? Ве ро ват но не. 

• Иден ти фи ку је ДСГ ко је тре ба кон тро ли са ти (co ding 
audit);

• Ука зу је на раз ли чи те на ви ке при ма ња па ци је на та 
на хо спи та ли за ци ју;

• Про це нат па ци је на та у ре жи му „day sur gery“ (днев не 
хи рур ги је), про це нат Do SA (Day of Sur gery Ad mis sion).

ДРУ ГА УНИ ВеР зАЛ НА ПИ ТА њА 
ДСГ ИМ ПЛе МеН ТА ЦИ Је на ко је ни је ла ко да ти 
од го во ре, од но сно тек их тре ба уна пре ђи ва ти: 

• Те шки/ску пи па ци јен ти
• Пла ћа ње и кла си фи ка ци ја ле че ња но во ро ђен че та
• Пе ди ја триј ско ле че ње 
• Ка те го ри за ци ја бол ни ца (На при мер уни вер зи тет-

ске/te ac hing бол ни це)
• Кон тро ла по да та ка од но сно ко ди ра ња
• Фи нан си ра ње обра зо ва ња и ис тра жи ва ња у бол ни-

ца ма
• Укљу чи ва ње бол ни ца 
• Ко е фи ци јен ти

ДСГ СУ СА МО Пе РИ ФеР НИ ДеО СИ СТе МА

• Не ути чу на ква ли тет ле че ња
• Не ути чу на про ме ну оп ти мал ног на чи на ле че ња. 

На при мер: днев не бол ни це  по треб ни су фи нан сиј
ски сти му лу си да би се про ме ни ла прак са 

• Не под у пи ру кон ти ну и тет ле че ња (за са да су са мо 
за хо спи тал но ле че ње) 

• Не под у пи ру са рад њу из ме ђу здрав стве не по ли ти-
ке и оно га ко пру жа ле че ње

– Кли нич ки пу те ви (cli ni cal pat hways) мо гу од го во ри
ти на ова ква пи та ња, јер они 

• Под у пи ру ефи ка сност и ква ли тет услу га 
• По бољ ша ва ју ин фор ми са ност па ци је на та и њи хо-

ве род би не 
• Мо гу под сти ца ти кон ти ну и тет ле че ња у ви ше ин-

сти ту ци ја
• Мо гу под сти ца ти по ве ре ње у да ва о це услу га (ле че-

ња)

Као та да шња ди рек тор ка бол ни це, има ла сам до
ста те жак за да так да им пле мен ти рам про је кат у то ку 
лет њих ме се ци 2008. гoдине, а не до ста так цен трал ног 
здрав стве ног ин фор ма ци о ног си сте ма у на шој бол ни ци 
био је из ра зи то оте жа ва ју ћи фак тор. Сва до ку мен та ци
ја око исто ри ја бо ле сти и от пу ста па ци јен та об ра ђи ва
на је на два на чи на, кла сич ним ши фра ма Ре пу блич
ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње и по но вом на чи ну, 
при ме ном аустра лиј ских ко до ва. 

Као што је то и уоби ча је но у ве ћи ни срп ских бол ни
ца, нај ве ћи те рет у ра ду са до ку мен та ци јом, под не ли 
су мла ди ле ка ри ко ји су би ли на обу ка ма и за ду же
ни за ко ди ра ње. Слу жба ста ти сти ке са со ци јал ном ме
ди ци ном би ла је до дат но ан га жо ва на на при ку пља њу 
по да та ка и њи хо вој до дат ној кон тро ли. Да би за по сле
ни би ли до дат но мо ти ви са ни, нај бо љи ко де ри (укуп но 
њих 15) су фи нан сиј ски сти му ли са ни са 10 од сто уве ћа
ња лич них до хо да ка. Ана ли за из ве шта ва ња до ста вље
на је на кнад но, тек 2010. го ди не.

Ужич ка бол ни ца има ла је нај ма њи број по гре шно 
уне тих ди јаг но за, као и нај ве ћи те жин ски скор (Ca se 
mix in dex) ле че них па ци јен та од свих оп штих бол ни ца. 
Уви де ли смо да је део па ци је на та не до вољ но пре ци зно 
ши фри ран, ре ци мо че ста ди јаг но за би ла је In fec tio vi ro
sa. Нај ве ћи број за по сле них су за у зе ли по зи ти ван став 
пре ма овом на чи ну об ра чу на ва ња тро шко ва, јер би се 
при ме ном ДСГ знат но скра ћи ва ло вре ме тaк озваног 
фак ту ри са ња услу га (не ма пре пи си ва ња по је ди нач
них ши фа ра за фак ту ри са ње ле ко ва, са ни тет ског и по
тро шног ма те ри ја ла итд.) На кон из во ђе ња пи лот про
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јек та и при ме не ко ди ра ња то ком три ме се ца, би ло је 
мо гу ће да до не се мо од ре ђе не за кључ ке, али је део не
ја сно ћа остао. 

 
Не Ке ОД Не ДО У МИ ЦА ОКО 
ПРИ Ме Не ДРГ/ДСГ СИ СТе МА 

• Да ли је кроз прет ход ни про је кат из 2008. ура ђе на 
аде кват на ана ли за фи на сиј ских ефе ка та за бол ни це 
ко је су уче ство ва ле, а оне су пру жа ле ле че ње и не гу по 
са да шњим прин ци пи ма уоби ча је не кли нич ке прак се у 
Ср би ји? Од про јект ног ти ма до би ли смо из ве шта је ко ји 
ни су би ли пра ће ни фи нан сиј ском ана ли зом, однoсно 
ни је нам би ла омо гу ће на про це на да ли би као бол ни
ца би ли на до бит ку или гу бит ку. 

• По треб но је упо ре ди ти ви ше бол ни ца и при ла го ди-
ти аустра лиј ски си стем ко ји је био пред ло жен у про
јек ту са на шом тре нут ном прак сом. Ово пи та ње је де
ли мич но ре ше но на став ком ак тив но сти око уво ђе ња 
ДСГ си сте ма у то ку 2011. ко је су пред у зе ли РФ зО и Ми
ни стар ство здра вља РС на при ла го ђа ва њу аустра лиј
ских ко до ва на шим усло ви ма.

Одр жан је низ еду ка ци ја ко је су се ба ви ле том те мом. 
У де цем бру 2011. Ми ни стар ство здра вља је до не ло но
ви Пра вил ник о но мен кла ту ри услу га на се кун дар ном 

и тер ци јар ном ни воу здрав стве не за шти те, ко ји је об
ја вљен у Слу жбе ном гла сни ку. Та но ва но мен кла ту ра 
је са чи ње на на осно ву но мен кла ту ре про це ду ра ко је 
се ко ри сте у аустра лиј ском си сте му DRG. При ме на тог 
пра вил ни ка ће по че ти на кон оба вља ња свих при прем
них ак тив но сти

• Ка ко по ста ви ти пра вед не це не, одн. ка ко да бол ни-
це пре го ва ра ју са РФ зО, за од ре ђе не гру пе па ци је на та 
(кроз ДСГ) – ко ја је то це на за пон дер 1? 

• У не ким зе мља ма где по сто ји и ви ше оси гу ра ња, 
(нпр Фран цу ска) раз ли чи те су це не пон де ра за при ват
не и др жав не бол ни це (тре ба да се из јед на че до 2018.), 
а део бол нич ких услу га се и да ље пла ћа ре тро спек тив
но, однoсно на кон пру же них услу га.

• Сва ки ДСГ си стем се су о ча ва са по је ди нач ним, те-
шким слу ча је ви ма ко ји из ла зе из окви ра тро шко ва за 
ту гру пу, по треб но је пред ви де ти до дат на сред ства за 
те слу ча је ве.

• Раз ли чи те бол ни це пре ма ни воу пру же них услу га 
(оп ште, ре ги о нал не, ин сти ту ти, уни вер зи тет ске бол ни
це), и окру же њу (раз у ђе ност те ре на, мре жа пу те ва, раз
ли ке у пла та ма) мо гу има ти до дат не тро шко ве, од но сно 
бит не раз ли ке у тро шко ви ма ко ји се не мо гу по кри ти 
при ме ном је дин стве ног ДСГ гру пи са ња. 

• Иако је пр во бит но на ме њен за кре а то ре по ли ти ке 
у обла сти здрав стве не за шти те, и као сред ство за уна
пре ђе ње пер фор ман си, од но сно учин ка ра да бол ни
ца, ДСГ си стем мо же до ве сти до фи нан сиј ских при ти
са ка на бол ни це и не здра ве ком пе ти ци је на тр жи шту 
здрав стве них услу га, што ни је увек етич ки, јер је пру
жа ње здрав стве них услу га ЈАВ НО ДО БРО;

• Ако су бол нич ки тро шко ви ве ћи од на пла те кроз 
ДСГ, бол ни ца гу би но вац и 

а. мо же да пре ста не да пру жа услу ге, 
б. или да сма њи ни во услу га
в. или да уло жи на по ре да сма њи тро шко ве (по треб

не ве шти не у ру ко во ђе њу)
• Уво ђе ње но вих тех но ло ги ја је у овом си сте му ску по 

и не ис пла ти во, ако се при ме њу је ши ре, а ни је пред ви
ђен не ки до дат ни из нос за ове на ме не кроз ДСГ

• По сто ји мо гућ ност ма ни пу ла ци је са хе те ро ге но шћу 
па ци је на та (ста ри, те шки, ко ји зах те ва ју ду жу не гу, де
при ви ра ни). Бол ни це мо гу да се шти те од хе те ро ге но
сти па ци је на та:

а. „ски да њем кај ма ка“, при је мом лак ших па ци је на
та, са ма њим ри зи ком за од ре ђе не ДСГ

б. за не ма ри ва њем ри зич них па ци је на та (пру жа њем 
ма ње не ге и ма ње ску пих про це ду ра)

б. од би ја њем при је ма те шких, одн. па ци је на та ко ји 
су са ви со ким ри зи ком

г. на ме шта њем при ко ди ра њу (до да ва њем пра те ћих 
ди јаг но за итд.)

Уме сто за кључ ка:
• ДСГ ни су иде ал не – али, да ли по сто ји бо ље ре ше ње?
• по све ће ност и уче шће за по сле них нео п ход но је за 

успех; 
• ле ка ри и се стре тре ба да бу ду аде кват но еду ко ва ни 

и укљу че ни у уна пре ђе ње си сте ма, јер су глав ни но
си о ци по сла;

• пре по ру ке ко је Ср би ја мо же пре у зе ти од дру гих ко-
ри сни ка Ar DSG: по ступ на им пле мен та ци ја, пре у зи ма
ње нај бо љег про из во да на тр жи шту, адап та ци ја си сте
ма пре ма ло кал ној сре ди ни, омо гу ћи ти кон ти ну и ра ну 
пот по ру.

ШТА Се ОЧе КУ Је ОД КРе А ТО РА 
зДРАВ СТВе Не ПО ЛИ ТИ Ке СР БИ Је

• Што пре ура ди ти ин тер ну и екс тер ну про ве ру ко-
ди ра ња (audit)

• Да на пра ве ја сну стра те ги ју да љег раз во ја ДСГ
• По треб но је адап ти ра ти Пра ви ла ши фри ра ња, кла-

си фи ка ци је и ко е фи ци јен те пре ма срп ским раз ме ра
ма (на осно ву тран спа рент них по да та ка) 

• Оси гу ра ти стал ну и до бру са рад њу из ме ђу кре а то-
ра здрав стве не по ли ти ке и бол ни ца

Лич ни став: По треб но је пред ви де ти до дат не сти му
ла ци је за бол ни це са бо љим учин ком, као и за за по сле
не, пр вен стве но ле ка ре, чи ји се учи нак мо же пра ти ти 
и бо ље ме ри ти не го до са да шњим на чи ни ма. Упр кос 
свим те шко ћа ма и не до у ми ца ма, сма трам да је при
ме на DRG/ДСГ ме то де бол нич ког пла ћа ња на чин да се 
учи не од ре ђе ни по ма ци и уна пре ди пер фор ман са, од
но сно учи нак бол ни ца. Уво ђе њем бу џе та по оде ље њи
ма (због бо љег ко ри шће ња ре сур са и кон тро ле тро шко
ва) и при ме ном кли нич ких пу те ва мо гу ће је до дат но 
уна пре ди ти пер фор ман се бол ни це.   ׀׀
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Аутор: 
Проф. др ми лош Јо ва но вић

У 
про шлом бро ју ча со пи са 
би ло је го во ра о оп штим 
пој мо ви ма суд ско ме ди
цин ског ве шта че ња и о 

ле ка ру као суд ско ме ди цин ском 
ве шта ку. Та да је на ја вље но да 
ће мо у овом бро ју го во ри ти о Ре
ше њу о суд ско ме ди цин ском ве
шта че њу и са чи ња ва њу ве шта
че ња у пи са ном об ли ку.

Ре Ше ње О Ве ШТА Че њУ

Суд ско ме ди цин ског ве шта ка у по је ди нач ном суд ском 
про це су име ну је суд сво јим ре ше њем. У ре ше њу за ве
шта че ње мо ра да сто ји:

– иден ти фи ка ци ја су да ко ји је ве шта че ње на ло жио;
– име пред се да ва ју ћег суд ског ве ћа;
– да тум ка да је ре ше ње из да то;
– пред мет ве шта че ња;
– обим ве шта че ња;
– вре мен ски рок за оба вља ње ве шта че ња.

Иден ти фи ка ци ја су да и име пред се да ва ју ћег суд ског 
ве ћа је од ва жно сти јер се суд ско ме ди цин ски ве штак, 
у пи са ном об ли ку свог ве шта че ња, обра ћа тој суд ској 
уста но ви и том су ди ји.

Да тум ка да је ре ше ње из да то у ве зи је с ро ком до ка
да ве шта че ње тре ба оба ви ти и до ста ви ти су ду. Пред
мет ве шта че ња тре ба да бу де ја сно де фи ни сан. Обим 
ве шта че ња мо ра би ти пре ци зно од ре ђен и обич но се 
сво ди на по ста вља ње пи та ња ве шта ку у ве зи с узро ком 
и по сле ди цом. У свом ве шта че њу ве штак је ду жан да 
се др жи оби ма ве шта че ња и да дâ од го вор са мо на пи
та ња ко ја суд по ста вља. Вре мен ски рок за ко ји ве шта
че ње тре ба да бу де оба вље но и до ста вље но су ду у пи
са ном об ли ку, суд од ре ђу је у ра зум ним гра ни ца ма на 
осно ву ра ни јих ис ку ста ва. Ако у по је ди ним слу ча је
ви ма суд ско ме ди цин ски ве штак не мо же оба ви ти ве
шта че ње у том ро ку из оправ да них раз ло га, он о то ме 
мо ра оба ве сти ти суд и пред ло жи ти вре ме за ко је ће ве
шта че ње за вр ши ти.

Ако у ре ше њу не по сто је на ве де не чи ње ни це, суд ско
ме ди цин ски ве штак ни је ду жан да пре у зме пред мет и 
да при сту пи ве шта че њу.

ПРе У зИ МА ње СУД СКОГ ПРеД Ме ТА

Суд ско ме ди цин ском ве шта ку се, на ње го ву адре су, 
до ста вља по зив за пре у зи ма ње пред ме та из пи сар ни
це. Са по зи вом за пре у зи ма ње пред ме та ве штак од ла
зи у суд ску пи сар ни цу, где по ди же пред мет и но си са 
со бом ра ди про у ча ва ња. На гла ша ва мо да се по ди же 
цео пред мет, а не са мо при ло же на ме ди цин ска до ку
мен та ци ја у ње му. У суд ском пред ме ту се на ла зи и ре
ше ње за оба вља ње ве шта че ња. Че сто се ве шта ку до ста
вља уз по зив и јед на ко пи ја ре ше ња, с ко јом се та ко ђе 
мо же по ди ћи пред мет. Суд ски пред мет се мо же до ста
ви ти ве шта ку и пре ко суд ског до ста вља ча или по штом. 
Ако се пред мет до ста вља по штом, он да он мо ра би ти 
упа ко ван у од го ва ра ју ћи ко ве рат. 

СА ЧИ њА ВА ње Ве ШТА Че њА У ПИ СА НОМ ОБ ЛИ КУ

Суд ско ме ди цин ско ве шта че ње се мо же пре зен ти ра ти 
су ду у пи са ном об ли ку или усме но на рас пра ви у суд
ни ци. Да ле ко је бо ље да се ве шта че ње са чи ни у пи са
ном об ли ку, а за пар нич ни по сту пак пи са ни об лик ве
шта че ња је и оба ве зан. 

Пред но сти пи са ног об ли ка ве шта че ња су мно го број
не: по што по диг не пред мет, ве штак има до ста вре ме на 
да се на ми ру и де таљ но упо зна са свим чи ње ни ца ма 
из суд ских спи са и ме ди цин ске до ку ме та ци је при ло
же не у пред ме ту, мо же да кон сул ту је ли те ра ту ру, мо же 
да кон сул ту је и сво је ко ле ге из исте или дру гих обла сти 
ме ди ци не у ве зи с пред ме том ко ји се ве шта чи. за кљу
чак и ми шље ње ко је да је ве штак у овом слу ча ју до бро 
су про ми шље ни и про из и ла зе из суд ских спи са, ме ди
цин ске до ку мен та ци је на ве де не у пи са ном об ли ку ве
шта че ња и не по сред ног пре гле да па ци јен та.

Пи са ни об лик ве шта че ња са сто ји се из сле де ћих по
гла вља:

– за гла вље;
– по себ не окол но сти слу ча ја;
– на лаз (ме ди цин ска до ку мен та ци ја, пре глед па ци

јен та);

ШТА ТРе БА ДА зНА ЈУ Ле КА РИ – СУД СКИ Ве ШТА ЦИ

Ре Ше ње О Ве ШТА Че њУ И 
СА ЧИ њА ВА ње Ве ШТА Че њА 
У ПИ СА НОМ ОБ ЛИ КУ
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– за кљу чак; 
– ми шље ње. 

за гла вље са др жи сле де ће еле мен те: ко тра жи ве шта
че ње, под ко јим бро јем, ко ме је упу ће но и ка да, ко вр
ши ве шта че ње, ме сто и да тум вр ше ња ве шта че ња, циљ 
ве шта че ња и основ ни по да ци о ли цу ко је је пред мет 
ве шта че ња.

У одељ ку По себ не окол но сти слу ча ја упи су ју се са мо 
нај бит ни ји по да ци о по вре ди или обо ље њу па ци јен та 
(о че му се ве шта чи), као и то да ли је па ци јент ле чен, 
у ко јим здрав стве им уста но ва ма и да ли о то ме по сто
ји ре ле вант на ме ди цин ска до ку мен та ци ја. По да ци из 
овог одељ ка са мо омо гу ћу ју да се до по треб них чи ње
ни ца бр же до ђе, да се оне лак ше утвр де, да на лаз бу де 
пот пун и оце на си гур ни ја.

На лаз мо ра би ти кра так, али исто вре ме но и пот пун; 
мо ра би ти та чан, ја сан, те ме љан, од ре ђен и за сно ван 
на на ђе ном ста њу и зби ва њу, уста но вље ним про ме на
ма и по вре да ма и за па же ним по ја ва ма. На лаз се са
сто ји из ме ди цин ске до ку мен та ци је при ло же не у суд
ском пред ме ту и из пре гле да оште ће ног (па ци јен та), 
ко ји ве штак оба вља не по сред но за по тре бе овог ве
шта че ња. Ме ди цин ска до ку мен та ци ја се на во ди хро
но ло шки, по ре до сле ду ка ко је ле че ње вр ше но. У на
ла зу не тре ба да сто је го то ве ди јаг но зе на ла тин ском 
је зи ку, већ се оне об ја шња ва ју на род ним је зи ком да 
би би ле ра зу мљи ве и они ма ко ји ни су ле ка ри. Уко ли
ко се пак на во ди ди јаг но за на ла тин ском је зи ку, он
да оба ве зно у за гра ди тре ба да ти пре вод ди јаг но зе на 
на род ни је зик. 

за кљу чак и ми шље ње су за вр шни и ујед но нај зна
чај ни ји де ло ви суд ско ме ди цин ског ве шта че ња. Пред
ста вља ју струч ну оце ну уста но вље них чи ње ни ца и 
на ла за. Ми шље ње мо ра би ти ја сно, кон ци зно, али и 

све о бу хват но, за сно ва но на ме ди цин ским чи ње ни ца
ма и зна њи ма. Мо ра да са др жи од го во ре на сва пи та
ња ко ја је суд по ста вио у ре ше њу за ве шта че ње. Да ва
њем ми шље ња суд ско ме ди цин ски ве штак ис по ља ва 
спо соб ност свог ло гич ког за кљу чи ва ња. У том де лу се 
ве шта че ње ја сно раз ли ку је од струч ног ме ди цин ског 
на ла за, а суд ско ме ди цин ски ве штак од ле ка ра ко ји је 
струч ни на лаз дао.

ВРА ЋА ЊЕ ПРЕД МЕ ТА СУ ДУ

Са чи ње но ве шта че ње у пи са ном об ли ку суд ско ме ди
цин ски ве штак од ла же у суд ски пред мет и за јед но с 
пред ме том га вра ћа на од го ва ра ју ћи шал тер су да. Пи
са но ве шта че ње се пре да је у пет при ме ра ка. На сва ки 
од тих при ме ра ка слу жбе ни ца на шал те ру ста вља штам
биљ да је пред мет при мљен тог да ту ма. Је дан од тих пе
ча ти ра них при ме ра ка вра ћа се ве шта ку, ко ји ће он од ло
жи ти у сво ју фа сци клу, а оста ла че ти ри при мер ка оста ју 
у пред ме ту за по тре бе оста лих уче сни ка у по ступ ку.

При ме рак ве шта че ња ко ји је остао ве шта ку има за 
ве шта ка дво стру ку ва жност. Пр во, при ме рак са штам
би љем на се би га ран ци ја је ве шта ку да је пред мет вра
тио су ду (у слу ча ју да се пред мет из гу би) и, дру го, пред 
глав ну рас пра ву, ко ја мо же би ти ме се ци ма или го ди
на ма по сле оба вље ног ве шта че ња, ве штак ће мо ћи да 
про чи та сво је ве шта че ње и да се упо зна са за бо ра вље
ним чи ње ни ца ма из тог ве шта че ња.

Суд ски пред мет, с пи са ним ве шта че њем у ње му, мо
же се по сла ти су ду и пре ко по ште. И та да се за др жа
ва је дан при ме рак пи са ног ве шта че ња, а пред мет се, 
упа ко ван на од го ва ра ју ћи на чин, ша ље пре по ру че ном 
по штом.

У сле де ћем бро ју ча со пи са ће би ти ре чи о При су ство
ва њу суд ско ме ди цин ског ве шта ка глав ној рас пра ви.  ׀׀

>>> Закључак и 
мишљење које даје 
вештак у овом случају 
добро су промишљени 
и произилазе из судских 
списа, медицинске 
документације 
наведене у писаном 
облику вештачења 
и непосредног прегледа 
пацијента <<<
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П
о себ ни од бор за ме ди цин ско обра зо ва ње Ре ги
о нал не ле кар ске ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју, 
на са стан ку одр жа ном 27. мар та, по кре нуо је 
ини ци ја ти ву за из ме ну чла на 8. Пра вил ни ка 

о КМе у сми слу да и Ле кар ска ко мо ра мо же би ти ор га
ни за тор акре ди то ва них про гра ма Ке.

У обра зло же њу се на во ди да је та кав став за сно ван 
на ан ке ти спро ве де ној ме ђу чла но ви ма Ко мо ре, а свој 
прав ни основ има у по сто је ћим про пи си ма ко ји де фи
ни шу Ко мо ру као је ди ну оба ве зну, про фе си о нал ну и 
не за ви сну ор га ни за ци ју ле ка ра, ко ја има у сво јој над
ле жно сти ко ор ди ни ра ње КМе, еви ден ти ра ње бо до ва и 
об на вља ње ли цен це.

По кре ну та је ини ци ја ти ва за из ме ну чл. 8. Пра вил ни
ка о ли цен ци ра њу ко ји де фи ни ше ин тер ну и екс тер ну 
еду ка ци ју, ка ко би се здрав стве не уста но ве оба ве за ле 
да обез бе де ин тер ну еду ка ци ју за по сле ни ма, а, уко ли
ко то ни је мо гу ће, да се по де ла на ин тер не и екс тер не 
бо до ве бри ше из Пра вил ни ка.

Чла но ви од бо ра су обра зло жи ли да, у прак си, мно ги 
ле ка ри не ма ју мо гућ но сти да обез бе де по треб не бо до ве 
на име ин тер не кон ти ну и ра не еду ка ци је, јер се у уста
но ва ма где ра де она не одр жа ва, због че га су оне мо гу
ће ни да стек ну услов за об на вља ње ли цен це. С дру ге 
стра не, здрав стве не уста но ве, пре ма ва же ћим про пи
си ма не ма ју оба ве зу одр жа ва ња про гра ма кон ти ну и
ра не еду ка ци је на ин тер ном ни воу, те је нео п ход но или 
их на то оба ве за ти про пи си ма или по де лу на ин тер не 
и екс тер не бо до ве уки ну ти.

Од бор је пред ло жио да се, на осно ву по сто је ћих по
да та ка, на пра ви од го ва ра ју ћа ана ли за чи ји би пред
мет би ли сви до са да одр жа ни про гра ми кон ти ну и
ра не ду ка ци је, са по да ци ма о бро ју уче сни ка пре ма 
спе ци ја ли за ци ја ма, као и одр жа ним про гра ми ма Ке, 
по здрав стве ним уста но ва ма. На тај на чин до шло би 
се до са зна ња и еви ден ти ра ња ко је су то спе ци ја ли
за ци је за ко је ни је би ло аде кват них пре да ва ња. На и
ме, по треб но је да се омо гу ћи и оним чла но ви ма Ко
мо ре ко ји има ју спе ци ја ли за ци је ко је су рет ке или за 

ко је се не одр жа ва ју, или се рет ко одр жа ва ју, струч
на пре да ва ња, да мо гу да стек ну по треб не бо до ве из 
сво је стру ке.

Пред ла же но је, та ко ђе, по кре та ње ини ци ја ти ве за 
до пу ну чл. 10. Пра вил ни ка о кон ти ну и ра ној еду ка ци ји 
ка ко би се уста но ви ла оба ве за ор га ни за то ра да до ста
вља по твр де о пре да ва њи ма из Ке у ро ку од 30 да на. 
У су прот ном, ор га ни за то ру ће би ти ус кра ће на мо гућ
ност ор га ни зо ва ња про гра ма Ке у на ред ној го ди ни.

Ка ко се на во ди у обра зло же њу, прак са по ка зу је да не
ки ор га ни за то ри про гра ма Ке не по шту ју ту оба ве зу, 
од но сно уче сни ци ма про гра ма не до ста вља ју од го ва
ра ју ће сер ти фи ка те, та ко да они има ју про блем да до
ка жу да су сте кли по треб не бо до ве.

По себ ни од бор за ме ди цин ску еду ка ци ју сма тра и 
да ле ка ре ко ји се на ла зе на спе ци ја ли за ци ји тре ба 
осло бо ди ти оба ве зе са ку пља ња бо до ва у го ди ни у ко
јој по ла жу спе ци ја ли стич ки ис пит: за по ло жен суб
спе ци ја ли стич ки ис пит и ма ги стар ски рад, при зна
ти 10 бо до ва, а за од бра ње ну док тор ску ди сер та ци ју 
 20 бо до ва.

Пред ло же но је по кре та ње ини ци ја ти ве за из ме ну чл. 
8. ст. 3. Пра вил ни ка о ли цен ци ра њу у де лу ко ји пред
ви ђа оба ве зу ле ка ра да са ку пи нај ма ње 50 од сто бо до
ва из обла сти за ко ју има ли цен цу, та ко да се овај број 
бо до ва мо же са ку пи ти из хи рур шких, ин тер ни стич ких 
и оп штих гра на ме ди ци не. Та ква из ме на на мет ну ла се 
из по тре бе да се обез бе ђе ње по треб них бо до ва омо гу ћи 
и оним чла но ви ма Ко мо ре ко ји из објек тив них раз ло
га ни су би ли у мо гућ но сти да оства ре 50 од сто бо до ва 
из сво је спе ци јал но сти.

СТА ВО ВИ ПО ВО ДОМ ПИ ТА њА 
О КМе И ЛИ ЦеН ЦИ РА њУ

– Ка кав је на чин бо до ва ња ле ка ра ко ји има два ра да 
на истом кон гре су, а при том има са мо је дан сер ти фи
кат и до каз за два ра да, нпр. по стер и усме ну пре зен та
ци ју? Да ли се бо до ва ње вр ши по сер ти фи ка ту?

ПО СеБ НИ ОД БОР зА Ме ДИ ЦИН СКО ОБРА зО ВА ње РЛ КЈИС

УКИ НУ ТИ ПО Де ЛУ 
НА ИН ТеР Не И 
еКС ТеР Не БО ДО Ве
// ПРеД ЛО Же НО Је, ТА КО Ђе, ДА Ле КА РИ НА СПе ЦИ ЈА ЛИ зА ЦИ ЈИ БУ ДУ ОСЛО БО Ђе НИ 
СА КУ ПЉА њА БО ДО ВА У ГО ДИ НИ У КО ЈОЈ ПО ЛА ЖУ СПе ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КИ ИС ПИТ //
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Став ПО: У си ту а ци ја ма ка да је дан ле кар има два 
или ви ше ра до ва на истом кон гре су, сва ки од тих ра
до ва тре ба по себ но бо до ва ти, а по ва же ћем Пра вил ни
ку, јер је у сва ки рад и уло жен по се бан труд и зна ње, 
без об зи ра што се они пре зен ту ју на истом пре да ва њу. 
Ова кав став ПО за сно ван је на по тре би да сви ле ка ри 
мо гу оства ри ти мак си мал ни бе не фит за сво је зна ње и 
уло же ни труд.

– Ка кав је ста тус ле ка ра ко ји има ју пре ки де у рад ном 
ан га жо ва њу, као и ле ка ра ко ји су на бо ло ва њу ду же од 
шест ме се ци са пре ки ди ма?

Став ПО- Ле ка ри ко ји има ју пре ки де у рад ном ан
га жо ва њу (рад на од ре ђе но вре ме) ду жни су да са ку
пља ју бо до ве за вре ме док су рад но ан га жо ва ни. њи
хо ва ли цен цна го ди на не по кла па се са ка лен дар ском 
го ди ном, од но сно она прак тич но тра је 12 рад них, а не 
12 ка лен дар ских ме се ци.

Сви ле ка ри ко ји има ју ова кав ста тус су ду жни да у 
скла ду са Ста ту том ЛКС, оба ве шта ва ју Ко мо ру о про ме
на ма и да ту ми ма пре стан ка и по чет ка по нов ног рад ног 
ан га жо ва ња уз при ла га ње од го ва ра ју ћих до ка за.

Исто ва жи и за ле ка ре ко ји од су ству ју са ра да због бо
ло ва ња и слич но  оба ве зни су да до ста ве ди о каз о вре
ме ну про ве де ном на бо ло ва њу, ка ко би им се тај пе ри од 
еви ден ти рао у Ко мо ри и на осно ву че га би се про ду жа
ва ла ва жност ли цен це.

Сло же ни је слу ча је ве це ни ће по је ди нач но ПО за ме
ди цин ско обра зо ва ње по на о соб.

– На осно ву че га здрав стве на уста но ва утвр ђу је да 
је ле кар оства рио нај ма ње 50 од сто бо до ва из обла сти 

сво је ли цен це? (Пи та ње се од но си на при ме ну чл. 9. ст. 
3. тач. 2. Пра вил ни ка о ли цен ци ра њу).

Став ПО- Ана ли зом од ред бе чл. 9. ст. 3. тач. 2. Пра-
вил ни ка о ли цен ци ра њу ко ји пред ви ђа да ле кар мо ра 
ра ди об на вља ња ли цен це да до ста ви и по твр ду из да
ту од стра не здрав стве не уста но ве да је сте као нај ма ње 
50 од сто бо до ва из обла сти за ко ју му је из да та ли цен
ца, овај ПО за у зи ма став, од но сно пред ла же По себ ном 
од бо ру за ме ди цин ско обра зо ва ње ЛКС и Управ ном 
од бо ру ЛКС да се ова ква од ред ба уки не, јер је је ди но 
Ле кар ска ко мо ра та ко ја има та кве по дат ке и ко јој је 
и ста вље но у над ле жност об на вља ње ли цен це, те да 
здрав стве на уста но ва ова кве по твр де не мо же из да
ва ти без по да та ка ко је има Ко мо ра. Да кле, из да ва ње 
та квих по твр да тре ба да бу де у над ле жно сти Ко мо ре, 
а до уки да ња ове од ред бе, пред ла же се да здрав стве
не уста но ве мо гу из да ва ти та кве по твр де ис кљу чи во 
на ба зи по да та ка из по твр да ко је из да је ПО за ме ди
цин ско обра зо ва ње.

– Да ли по сто ји оба ве за еду ко ва ња ле ка рапен зи о
не ра?

Став ПО - Ле ка ри ко ји има ју ста тус пен зи о не ра, а 
рад но су ан га жо ва ни у стру ци, има ју оба ве зу по ха ђа
ња про гра ма Ке, а ле ка ри ко ји још увек ра де, а на ла
зе се пред пен зи јом, та ко ђе су ду жни да се еду ку ју и 
до ста ве Ко мо ри од го ва ра ју ће до ка зе о то ме. Све ово 
из раз ло га што је по ва же ћим про пи си ма рад но ан га
жо ва ње у стру ци ну жно по ве за но са кон ти ну и ра ним 
еду ко ва њем и мо ра би ти по кри ве но од го ва ра ју ћим 
сер ти фи ка ти ма.  ׀׀

У 
то ку 2011. го ди не, Ле кар
ска ко мо ра Ср би је је, на
кон спро ве де не ан ке те ко ја 
је ука за ла на ви сок сте пен 

за ин те ре со ва но сти ме ђу ле ка ри
ма, кре ну ла у ре а ли за ци ју про
гра ма кон ти ну и ра не ме ди цин ске 
еду ка ци је. Реч је, пре све га, о до
ма ћим кур се ви ма дру ге ка те го ри
је ко ји об ра ђу ју ак ту ел не ме ди ко
ле гал не те ме. 

У ор га ни за ци ји про гра ма кон
ти ну и ра не еду ка ци је по себ но је 
ак тив на Ре ги о нал на ле кар ска ко
мо ра за цен трал ну и за пад ну Ср
би ју, у свим ње ним под руч ним 
кан це ла ри ја ма. Ви сок ни во ан га
жо ва но сти и успе шна ре а ли за ци
ја про гра ма ће сва ка ко обе ле жи ти 
рад Од бо ра за ме ди цин ско обра

зо ва ње ове ре ги о нал не ко мо ре и 
у те ку ћој го ди ни. 

До ма ја ме се ца, кур су „По сту па
ње у слу ча ју ле кар ске гре шке“, ко ји 
је одр жан је у шест под руч них кан
це ла ри ја (Кра гу је вац, Сме де ре во, 
Ча чак, Ја го ди на, Ша бац и Ло зни
ца), при су ство ва ло је укуп но 1.364 
ле ка ра.

Кур су „Ле кар ска гре шка и оси гу
ра ње“ при су ство ва ло је 659 ле ка-
ра, а ор га ни зо ван је у три под руч
не кан це ла ри је (Ћу при ја, Ша бац и 
Ужи це), док је на струч ном са стан
ку „Струч на гре шка“ одр жа ном у 
Сме де рев ској Па лан ци, па сив но 
уче шће узе ло 125 ле ка ра.

Кра гу је вац је кра јем мар та био 
до ма ћин јед не од нај по се ће ни јих 
и нај бо ље ор га ни зо ва них кон фе

рен ци ја до са да, са те мом „етич
ки аспек ти кра ја жи во та“. Два сим
по зи ју ма у окви ру кон фе рен ци је 
(„етич ки аспек ти па ли ја тив не иге
ри ја триј ске не ге“ и „Ле че ње уми ру
ћих па ци је на та  етич ки иза зо ви, 
огра ни че ња и не до у ми це“), пра
ти ло је укуп но 1.694 ле ка ра (862 и 
832), не са мо из ре ги о на, већ из це
ле Ср би је.

Уку пан број ле ка ра ко ји су по се
ти ли про гра ме кон ти ну и ра не еду
ка ци је у ор га ни за ци ји РЛКЦзС је 
3.842. Они су ти ме по про гра му 
обез бе ди ли од че ти ри до14 бо до ва 
нео п ход них за об на вља ње ли цен
це, што је знат но ви ше у од но су на 
исти пе ри од про шле го ди не.

До кра ја те ку ће го ди не, број бо
до ва би ће знат но уве ћан, ако се 

Koнтинуирана 
ме ди цин ска еду ка ци ја 
– при о ри тет
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има у ви ду број но во а кре ди то ва
них про гра ма у апри лу ме се цу, ко
ји ће у ре ги о ну би ти ор га ни зо ва
ни у гра до ви ма где бу де по сто ја ла 
од го ва ра ју ћа за ин те ре со ва ност ле
ка ра. 

Про гра ми на ве де ни у при ло гу, 
акре ди то ва ни у апри лу 2012, по др
жа ни су од стра не Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је и као та кви мо гу се бес плат
но по ха ђа ти до кра ја те ку ће.

1. Ре фор ма при мар не здрав стве не 
за шти те у Ср би ји  до кле се сти гло 
и ку да се иде (А1–1504/12)

Акре ди то ва ни до ма ћи курс II ка
те го ри је (број бо до ва 8/4*);

Пре да ва чи: Прим. др Та тја на Ра
до са вље вић, доц. др Ђор ђе Алем пи
је вић, др Алек сан дар Ра до са вље вић, 
др Го ран Сто јиљ ко вић, дипл. прав
ник Ире на Ђо кић.

*) број бо до ва ко ји се до де љу ју пре
да ва чу и па сив ним уче сни ци ма;

2. Прин ци пи ре ха би ли та ци је хро
нич них бо ле сни ка (А1–1505/2012)

Акре ди то ва ни до ма ћи курс II ка
те го ри је (број бо до ва 7/4);

Пре да ва чи: Проф. др Дра га на Ма
та но вић, проф. др Ол га По по вић, др 
Бран ка Ла зић, др Оли ве ра Ћир ко-
вић.

3. за шти та пра ва па ци јен та и 
про фе си о нал на де лат ност ле ка ра 
(А-1–1506/2012) Акре ди то ва ни до-
ма ћи курс II ка те го ри је (број бо до
ва 8/4);

Пре да ва чи: Прим. др Та тја на Ра
до са вље вић, доц. др Ђор ђе Алем пи
је вић, доц. др Сне жа на Па вле кић, 
доц. др Дра ган Јеч ме ни ца.

4. Од нос ле кар  па ци јент у да на
шњем тре нут ку (А1–1507/12)

Ре а кре ди то ва ни до ма ћи курс II 
ка те го ри је (број бо до ва 6/3);

Пре да ва чи: Асс. мр. сци. мед. др 
Алек сан дра Ан то вић, прим. др Сла
ви ца Ђу ро вић Мла де но вић, др Ја
сми на Иван че вић.

5. Пер спек ти ве раз во ја ква ли те та 
здрав стве не за шти те у Ср би ји (А1–
1508/ 12) 

Акре ди то ва ни до ма ћи курс II ка
те го ри је (број бо до ва 7/4)

Пре да ва чи: Проф. др Ве сна Бје го
вић Ми ка но вић, Ве сна Ко раћ, Мир
ја на Жив ко вић Шу ло вић.

6. Етич ки, де он то ло шки и прав ни 
аспек ти ле кар ске про фе си је (А1–
1509/ 12)

Акре ди то ва ни до ма ћи курс II ка
те го ри је (број бо до ва 8/4);

Пре да ва чи: Прим. др Та тја на Ра
до са вље вић, доц. др Ђор ђе Алем пи
је вић, доц. др Сне жа на Па вле кић, 

Уводна реч директорке Коморе на Конференцији 
„Етички аспекти краја живота“ Стручна служба РЛКЦЗС

Prof. dr David Steinhorn (САд) др даница михајловић

Учесници Стручне конференције Етички аспекти краја живота
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доц. др Дра ган Јеч ме ни ца, Де јан 
Ба бић.

7. етич ки и прав ни аспек ти оба
вља ња ле кар ске про фе си је (А1–
1510/ 12)

Акре ди то ва ни до ма ћи курс II ка
те го ри је (број бо до ва 8/4);

Пре да ва чи: Прим. др Та тја на Ра до
са вље вић, доц. др Ђор ђе Алем пи је
вић, доц. др Сне жа на Па вле кић, доц. 
др Дра ган Јеч ме ни ца, Де јан Ба бић.

8. Ле кар ска од го вор ност  етич
ки, кри вич ни и гра ђан ско прав ни 
аспек ти (А1–1511/ 12)

Акре ди то ва ни до ма ћи курс II ка
те го ри је (број бо до ва 8/4);

Пре да ва чи: Прим. др Та тја на Ра
до са вље вић, доц. др Ђор ђе Алем пи
је вић, доц. др Сне жа на Па вле кић, 
доц. др Дра ган Јеч ме ни ца, Де јан 
Ба бић.

9. Етич ки и прав ни аспек ти здрав-
стве не де лат но сти у уста но ва ма 
за из вр ше ње кри вич них санк ци ја 
(А1–1512/ 12)

Акре ди то ва ни до ма ћи курс I ка
те го ри је (број бо до ва 12/6)

Пре да ва чи: Прим. др Та тја на Ра
до са вље вић, др Сла ви ца Ђу ро вић, 
доц. др Дра ган Јеч ме ни ца, доц. 
др Вла ди мир Јо вић, доц. др Ђор ђе 
Алем пи је вић, Ми лош Јан ко вић.

На ве де на ли ста пре по ру че них 
про гра ма ажу ри ра се то ком го
ди не.

Ди на ми ка ре а ли за ци је за ви си од 
ин те ре со ва ња ле ка ра и мо же се пра
ти ти у окви ру по себ них ка лен да ра 
кон ти ну и ра не еду ка ци је до ступ них 
на ин тер нет стра на ма ЛКС и ре ги о
нал них ко мо ра.

 Др слађана илић

Прим. др Сла ви ца Ђу ро вић 
мла де но вић

Ass. dr Jack C. Olson (САд)

У ОР ГА НИ зА ЦИ ЈИ РЛ КЈИС 
5. АПРИ ЛА ОДР ЖАН Је

Се ми нар 
о ква ли те ту
Зна чај ква ли те та здрав стве не 
за шти те и нео п ход ност ње го вог 
стал ног уна пре ђе ња

С
е ми нар по све ћен раз ма тра њу ак ту ел не си ту а ци
је и пер спек ти ве раз во ја ква ли те та здрав стве не 
за шти те и без бед но сти па ци јен та у Ре пу бли ци 
Ср би ји, одр жан је 5. апри ла у ор га ни за ци ји Ре

ги о нал не ле кар ске ко мо ре ју го и сточ не Ср би је.
Ква ли тет се пред ста вља као сте пен у ко ме пру же

не здрав стве не услу ге по ве ћа ва ју ве ро ват но ћу же ље
них ис хо да по здра вље у скла ду са са да шњим про фе
си о нал ним зна њем. По ред при ка за ва же ћих про пи са 
у овој обла сти, по себ но ће се ука за ти на од го ва ра ју ће 
про це ду ре и по тре бу стал ног про це њи ва ња ква ли те та 
здрав стве не за шти те на свим ни во и ма пу тем по ка за те
ља ко ји се од но се на обез бе ђе ност ста нов ни штва здрав
стве ном за шти том, ка па ци тет здрав стве них уста но ва, 
опре му, а пре све га про це се и ре зул та те ра да и ис хо де 
по здра вље ста нов ни ка. 

Ква ли тет на здрав стве на за шти та би тре ба ло да бу де 
де ло твор на (ефек тив на), ис пла ти ва (ефи ка сна), до ступ
на, без бед на, пра вед на, од го ва ра ју ћа, пра во вре ме на, 
при хва тљи ва, усме ре на ка па ци јен ту, за до во ља ва ју ћа, 
кон ти ну и ра на, и да во ди уна пре ђе њу здра вља ко ри
сни ка/па ци је на та.

Се ми на ром су би ле об у хва ће не сле де ће те ме:

• Прав на ре гу ла ти ва у обла сти ква ли те та здрав стве-
не за шти те,

• Ква ли тет и и по ка за те љи ква ли те та у при мар ној 
здрав стве ној за шти ти,

• Ква ли тет и по ка за те љи ква ли те та у се кун дар ној и 
тер ци јар ној здрав стве ној за шти ти.

По сле из ла га ња пре да ча ор га ни зо ва на је ди ску си ја. 
Пре да ва чи на се ми на ру би ли су ис так ну ти струч ња
ци из обла сти јав ног здра вља и ква ли те та здрав стве не 
за шти те: проф. др Ве сна Бје го вић Ми ка но вић, управ
ни ца Ин сти ту та за со ци јал ну ме ди ци ну Ме ди цин ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду и пред сед ни ца 
Ре пу блич ке струч не ко ми си је за стал но уна пре ђе ње 
ква ли те та здрав стве не за шти те; др сц. мед. Ве сна Ко
раћ, са мо стал ни струч ни са рад ник у Ин сти ту ту за јав
но здра вља Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“, члан 
Ре пу блич ке струч не ко ми си је за стал но уна пре ђе ње 
ква ли те та здрав стве не за шти те; спец. др. мед. Мир ја на 
Жив ко вић Шу ло вић, спе ци ја ли ста со ци јал не ме ди ци
не, са мо стал ни струч ни са рад ник у Ин сти ту ту за јав но 
здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“, члан Ре
пу блич ке струч не ко ми си је за стал но уна пре ђе ње ква
ли те та здрав стве не за шти те. Се ми нар је одр жан у ни
шком хо те лу „Тami Re si den ce“.  ׀׀
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АК тИВ НО СтИ СКУП ШтИ НЕ РЛК
На сед ни ци Скуп шти не, одр жа ној у фе бру а ру 2012. го

ди не, до не те су, као нај бит ни је, од лу ке о усва ја њу фи
нан сиј ског из ве шта ја за 2011. го ди ну, фи нан сиј ског пла
на за 2012. го ди ну, као и пред ло зи од го ва ра ју ћих од лу ка 
ко ји су упу ће ни Скуп шти ни ЛКС на раз ма тра ње. 

АК тИВ НО СтИ ИЗ ВР ШНОГ ОД БО РА РЛК
Из вр шни од бор РЛК одр жао је у овом пе ри о ду две 

ре дов не и јед ну те ле фон ску сед ни цу на ко ји ма су раз
ма тра на те ку ћа пи та ња и до не те од лу ке ко је се ти чу 
ре дов ног ра да Ко мо ре. Та ко ђе, ана ли зи ран је рад под
руч них кан це ла ри ја и до не те од го ва ра ју ће од лу ке у ци
љу уна пре ђе ња њи хо вог ра да. 

АК тИВ НО СтИ ПО СЕБ НИх ОД БО РА
По се бан од бор за јав но здра вље и при мар ну здрав-

стве ну за шти ту у др жав ној прак си у 2012. го ди ни одр
жао је јед ну сед ни цу на ко јој су раз ма тра ни из ве шта ји 
са сед ни це од бо ра ЛКС и Ко ми си је за хит ну ме ди цин
ску по моћ. 

По се бан од бор за ме ди цин ско обра зо ва ње одр жао 
је две ре дов не сед ни це на ко ји ма је по ред усва ја ња Пла
на ра да за 2012. го ди ну из вр ше на ана ли за „пу та сер ти
фи ка та“ за 2011. го ди ну, и као и спро ве де них акре ди то
ва них про гра ма кон ти ну и ра не еду ка ци је на под руч ју 
Ре ги о нал не ко мо ре у 2011. и пр вом тро ме сеч ју 2012. го
ди не. Та ко ђе је утвр ђен план одр жа ва ња ме ди коле гал
них про гра ма на под руч ју РЛК и усво јен из ве штај о одр
жа ној Кон фе рен ци ји „етич ки аспек ти кра ја жи во та“. 

По се бан од бор за ме ди цин ску ети ку одр жао је две 
сед ни це на ко ји ма је, осим раз ма тра ња пи та ња тај но
сти по да та ка у окви ру ин фор ма ци о ног си сте ма у здрав
ству, и при пре ма за Кон фе рен ци ју „етич ки аспек ти кра
ја жи во та“, усво јен План ра да за 2012. го ди ну. 

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 та ко ђе је одр жао 
сед ни цу на ко јој је усво јио План ра да за 2012. го ди ну. 

По се бан од бор за струч на пи та ња и струч ни над-
зор са стао се два пу та. На тим сед ни ца ма до нет је План 
ра да за 2012. го ди ну, а раз ма тра ју ћи ра ни је утвр ђе не 
те ме, и за кљу чак о по кре та њу ини ци ја ти ве за из ме ну 
Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма, на чи ну и по ступ ку 
за до би ја ње на зи ва при ма ри јус.

По се бан од бор за при мар ну здрав стве ну за шти ту 
у при ват ној прак си одр жао је две те ле фон ске сед ни це 

на ко ји ма су по др жа ни ста во ви и за кључ ци до не ти на 
од бо ру ЛКС, а у на ред ном пе ри о ду ће од бор мо ћи бо ље 
да функ ци о ни ше об зи ром да ће са став од бо ра би ти до
пу њен са три чла на чи ји из бор пред сто ји.

СУД чА СтИ 
Суд ча сти РЛК је у пр вих пет ме се ци 2012. го ди не при

мио три пред ло га од ко јих је је дан од ба чен као не до пу
штен, а пре о ста ла два су у фа зи ис тра ге. 

КО МИ СИ ЈА ФОН ДА
СО ЛИ ДАР НЕ ПО МО ћИ
Ко ми си ја Фон да со ли дар не по мо ћи, у из ве штај ном 

пе ри о ду, одр жа ла је три седницe и раз ма тра ла укуп но 
је да на ест под не тих зах те ва.

Од укуп ног бро ја при мље них зах те ва у јед ном слу
ча ју по моћ ни је до де ље на, јер под но си о ци зах те ва ни
су ис пу ња ва ли усло ве про пи са не Пра вил ни ком о со
ли дар ној по мо ћи. 

СтРУч НА СЛУ жБА
Струч на слу жба РЛКЦзС је у из ве штај ном пе ри о ду 

при ми ла 129 зах те ва за упис у Име ник ле кар ске ко мо-
ре Ср би је, док је, исто вре ме но, из еви ден ци је бри са но 
15 ле ка ра због про ме не ме ста пре би ва ли шта и пре ла
ска у дру гу Ре ги о нал ну ле кар ску ко мо ру, а је дан зах тев 
за бри са ње об ра ђен је због оба ве зе ле ка ра да бу де члан 
Ко мо ре би о хе ми ча ра. У овом пе ри о ду из да то је 198 ли-
цен ци, и то су 84 ли цен це до де ље не ле ка ри ма ко ји су 
за по че ли рад ни од нос, а 114 ли цен ци је из да то по зах
те ву за из ме ну ли цен цног ли ста због ре зли чи тих про
ме на по да та ка. 

Та ко ђе, из вр ше на је ди стри бу ци ја „Гла сник“а под
руч ним кан це ла ри ја ма.

У кон ти ну и те ту се ра ди и на уно су по да та ка у је дин
стве ни ин фор ма ци о ни си стем.

Све осно ва не под руч не кан це ла ри је, а њих је 10, при
во де кра ју из ра ду по твр да о са ку пље ним бо до ви ма за 
нај ве ћи број ле ка ра ко ји ма је прет ход на ли цен цна го
ди на ис те кла. 

Струч на слу жба је, та ко ђе, уче ство ва ла у ор га ни за ци
ји одр жа ва ња не ких про гра ма кон ти ну и ра не еду ка ци је 
по др жа них од стра не Ле кар ске ко мо ре Ср би је, а у це ло
сти је са мо стал но ра ди ла тех нич ку ор га ни за ци ју Кон
фе рен ци је „етич ки аспек ти кра ја жи во та“ ко ја је одр
жа на у Кра гу јев цу 30. и 31. мар та 2012. го ди не.  ׀׀

РеГИОНАЛНA ЛеКАРСКA КОМОРA зА ЦеН ТРАЛ НУ И зА ПАД НУ СР БИ ЈУ

АНА ЛИ зИ РАН 
РАД ПОД РУЧ НИХ 
КАН Це ЛА РИ ЈА
// АК ТИВ НО СТИ ЧЛА НО ВА ОР ГА НА КО МО Ре, КАО И РАД СТРУЧ Не СЛУ ЖБе 
У Пе РИ О ДУ ОД 1. ЈА НУ А РА ДО 15. МА ЈА ОВе ГО ДИ Не //
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>>> ИС ТРА ЖИ ВА ЊА >>>>>>>>>

У 
овој го ди ни Ле кар ска ко мо ра Ср би је као је дан 
од при о ри тет них за да та ка по ста ви ла је ис тра
жи ва ње здрав стве ног ста ња сво јих чла но ва, 
утвр ђи ва ње глав них фак то ра ри зи ка за ње го

во на ру ша ва ње и њи хо во от кла ња ње.
Фи зич ка не ак тив ност јед на је од нај о збиљ ни јих по

сле ди ца са вре ме ног на чи на жи во та и тех но ло шке ре
во лу ци је. Ве о ма че сто сво јим па ци јен ти ма, и као пре
вен ти ву и као део ле че ња, са ве ту је мо по ја ча ну фи зич ку 
ак тив ност, а са ми о то ме не во ди мо до вољ но ра чу на. 

У то ку Кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је „Кре
та ње мо же да за ме ни ле ко ве“ оба вље но је ис пи ти ва ње 
на ви ка ле ка ра Ме ђу на род ним упит ни ком о фи зич кој 
ак тив но сти (IPAQ). То је стан дар ди зо ван ин стру мент за 

по ре ђе ње по да та ка о ути ца ју фи зич ке ак тив но сти на 
здра вље. Пи та ња у окви ру упит ни ка од но си ла су се на 
вре ме ко је су ле ка ри про ве ли фи зич ки ак тив ни то ком 
по след њих се дам да на, ак тив но сти и на рад ном ме сту 
и код ку ће, у то ку од ла ска и по врат ка са по сла, као и 
за вре ме ре кре а ци је.

Ре зул та ти се из ра жа ва ју у МеТима (ми ну ти фи зич
ке ак тив но сти днев но у то ку не де ље), па смо их и ми 
та ко из ра жа ва ли. за пра вил но ту ма че ње ре зул та та по
треб но је узе ти у об зир да ли је кре та ње сва ко днев но, 
нај ма ње пет да на у не де љи.

Ан ке ти ра ли смо 171 ле ка ра са те ри то ри је Бе о гра да 
(слу чај ни узо рак). На пи та ње ко ли ко са ти про ве де днев
но у се де ћем по ло жа ју до би ли смо сле де ће ре зул та те: 

КРе ТА њеМ ДО зДРА ВЉА

СВА КИ ТРЕ ЋИ ЛЕ КАР 
У „Без БеД НОЈ зО НИ“

Базен „Ташмајдан”
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Са ти
се де ња

30–40
го ди на

41–50
го ди на

Пре ко
50 го ди на

4–8 1 3 3

8–12 34 30 41

Пре ко 12 17 26 16

4,09 од сто се ди од че ти ри до осам са ти; 61,4 од сто од 
осам до 12 са ти и 34,5 од сто ви ше од 12 са ти.

ка те го ри 
за ци ја 0–600 мет

600–1500 
ме та

Пре ко
1500 ме та

Жен ски 
пол

18 54 30

Му шки пол 19 19 31

укуп но 37 73 61

Ан ке ти ра ни ле ка ри ко ји су свр ста ни у гру пу од ну ла 
до 600 МЕТ-а, њих 21,64 од сто, не до вољ но се кре ће и у 
ве ли ком је ри зи ку за обо ле ва ње. Дру га гру па, ко ју чи ни 
42,69 од сто, ис пу ња ва са мо ми ни мум кре та ња, а са мо 
тре ћа гру па, од но сно 35,67 од сто ле ка ра, има ре до ван 
фи зич ки тре нинг и на ла зи се „у без бед ној зо ни“.

Ка да се ана ли зи ра уз ра сно до ба ис пи та ни ка до ла зи 
се до за ни мљи вог по да тка да фи зич ка ак тив ностне
ак тив ност не за ви си зна чај но од го ди на, та ко да не ма 
ве ли ке раз ли ке из ме ђу гру па:

Го ди не
ста ро сти

0–600 мет
600–1500 

ме та
Пре ко 1500 

ме та

30–40 10 18 24

41–50 13 25 21

Пре ко 50 14 30 16

5,85 од сто не ак тив них је у ста ро сном до бу од 30 до 40 
го ди на; 7,60 од сто код гру пе од 41 до 50 го ди на; и 8,18 
од сто код ста ри јих од 50 го ди на. 

На пи та ње о здрав стве ним те го ба ма до би ли смо сле
де ће од го во ре:

0–600 
мет

15 8 19 11 8

600–
1500 
ме та

17 11 5 25 3

Пре ко
1500 
ме та

11 5 4 20 1

Цер ви кал ни и лум бал ни син дром го то во је исто при
су тан и код не ак тив них и уме ре но ак тив них (тре ба узе
ти у об зир ду го трај но се де ње). Нај ве ћа гру па без те го
ба је код уме ре но ак тив них, а нај ви ше де пре сив них и 
раз дра жљи вих је код не ак тив них.

На пи та ње да ли же ле да по ве ћа ју фи зич ку ак тив
ност 153 ан ке ти ра них ле ка ра од го во ри ло је по тврд но, 
де вет је да ло не га ти ван од го вор, док ше сто ро ни је од
го во ри ло. Ка да је у пи та њу вр ста ак тив но сти, 88 док
то ра од лу чи ло се за пли ва ње, 38 за тр ча ње или бр зо 
хо да ње, 19 за би ци кли зам, 18 за те ре та ну, шест за јо гу 
и пи ла тес и два за плес. Ви кен дом њих 102 во ли да се 
ре кре и ра, а рад ним да ном 51 док за 18 од го ва ра ју би
ло ко ји тер ми ни.

РЛК Бе о гра да је за сво је чла но ве од 1. мар та ове го ди
не обез бе ди ла тер мин у олим пиј ском ба зе ну под ба ло
ном у Спорт ско ре кре а тив ном цен тру Та шмај дан су бо
том од 17 до 18 ча со ва. за ко ри шће ње тре ба по не ти са мо 
члан ску кар ту Ле кар ске ко мо ре Ср би је. 

И не за бо ра ви те:
„Кре та ње мо же да за ме ни мно ге ле ко ве а ни је дан лек 

не мо же да за ме ни кре та ње.“(Tis sot)
 Др бран ка Ла зић

„Балон” у Спортском центру „Ташмајдан”
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РЕ А ГО ВА ЊА

Пи ше: Проф. др дра ган де лић, 
пред сед ник здрав стве ног 

са ве та Ср би је

П
ро гла ше њу пан де ми је ви
ру сом ин флу ен це А (тип 
H1N1), од стра не Свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је 

11. ју на 2009. го ди не, прет хо ди ла је 
„пла не тар на хи сте ри ја“ ко ја је има
ла сво је ис хо ди ште и упо ри ште, из
ме ђу оста лог, и у не ким објек тив
ним окол но сти ма.

На и ме, прет ход на епи де ми ја ви ру сом avi
an ин флу ен це H5N1 („птич ји грип“) до не ла је 
мно го број не ком пли ка ци је и кли нич ки се пре
зен то ва ла као мул ти си стем ска бо лест са смрт
но шћу код око 60 од сто бо ле сни ка. Пр ви епи де-
ми о ло шкокли нич ки из ве шта ји о H1N1 ви ру сној 
ин фек ци ји у Мек си ку ука зи ва ли су, та ко ђе, на 
ви со ку смрт ност. У пи та њу је био „но ви“ ви рус 
са ко јим наш имун ски (од брам бе ни) си стем 
ни је имао ис ку ства, са оче ки ва ном и ре ал ном 
прет по став ком о мо гу ћем ра пид ном ши ре њу 
ин фек ци је са свим мо гу ћим по сле ди ца ма: ме
ди цин ским (ком пли ка ци је, смрт ност), еко ном
ским, со ци јал ним, етич ким, итд.

Му дрост, ис ку ство и зна ње увек на ла жу опрез 
ка да су у пи та њу ви ру си. То ком пан де ми је мо
гу ће су му та ци је ви ру са и пре ра спо де ла ге не
тич ког ма те ри ја ла са дру гим ви ру си ма, жи
во тињ ског или ху ма ног по ре кла, што мо же 
ре зул ти ра ти те жим кли нич ким то ком бо ле
сти и ве ћом смрт но шћу. здрав стве ни си стем, па 
и це ло дру штво, мо ра ју би ти спрем ни и за тај 
мо гу ћи сце на рио. Ме ђу тим, кључ ни ме ди цин
ски и ис ку стве ни став је сте да је ток пан де ми
је гри па увек не пред ви див. Ис ти чем чи ње ни цу 
да се пр ва пан де ми ја, ва лид но до ку мен то ва
на, де си ла 1580. го ди не и да је од та да опи са на 
31 пан де ми ја што је са свим до вољ но за сти ца
ње ре спек ти бил ног зна ња о не пред ви ди во сти 
„но вих“ ви ру сних ин фек ци ја.

У су бјек тив не фак то ре, ко ји су до ве ли до „пла
не тар не хи сте ри је“ укљу чу јем ши ро ко при сут но 
не зна ње о би о ло шким мо гућ но сти ма, ра зно вр
сно сти и зна ча ју/упли ву ви ру са на наш це ло ку

пан жи вот, али не ис кљу чу јем мо гућ
ност и ути ца ја фар ма це ут ских ку ћа, 
ме ди ја, не фор мал них гру па ко ји из 
раз ли чи тих ин те ре са и по бу да фор
ми ра ју јав но ми шље ње и по на ша ње 
ве ћи не ста нов ни штва. Ши ро ко до
ступ на мо гућ ност ко ри шће ња ин
тер не та до не ла је, по ред еви дент них 
ко ри сти у сфе ри ин фор ми са но сти 
и еду ка ци је, и мо гућ ност пла си ра
ња дез ин фор ма ци ја и по лу и сти на о 
H1N1 пан де ми ји и ефи ка сно сти/без
бед но сти вак ци не про тив гри па. Пр

ви пут у исто ри ји ху ма не ме ди ци не су о чи ли смо 
се, као ор га ни зо ван здрав стве ни си стем, са „не
при ја те љем“ ко га је те шко по бе ди ти: ан ти вак
ци нал ни по крет ко ји се ко ри стио свим мо гу ћим 
сред стви ма. И мо ра мо при зна ти, тај рат смо из
гу би ли и по ред чи ње ни це да је вак ци на јед но од 
нај ве ћих, ако не и нај ве ће от кри ће у це ло куп ној 
исто ри ји ху ма не ме ди ци не.

Несагледиве последице 
негативне кампање?

Уко ли ко се осло бо ди мо свих па ра ме ди цин
ских и днев нопо ли тич ких ути ца ја, про гла ше
ње епи де ми је H1N1 ви ру сне ин фек ци је у на шој 
зе мљи би ло је струч но оправ да но, као и на ло
же не ван ред не ме ре за ње но су зби ја ње од стра
не По себ не рад не гру пе Ми ни стар ства здра вља. 
И по ред пред у зе тих ме ра, умр ла је, ко ли ко је 
ме ни по зна то, 161 осо ба (пет пу та ви ше не го то-
ком епи де ми је ва ри о ле!). Ра ди ло се пре те жно 
о мла дим осо ба ма, са те шком упа лом плу ћа и 
ин су фи ци јен ци јом ди са ња, што ни смо ви ђа ли 
то ком епи де ми ја се зон ског гри па. Све те осо бе 
би ле би жи ве, па и 10 труд ни ца, да су вак ци ни
са не про тив гри па. Пот пу но је не при хва тљи во 
и не схва тљи во да су љу ди уми ра ли, а да је вак
ци на би ла до ступ на, бес плат на, са изу те но до
брим без бед но сним про фи лом.

У Ре пу бли ци Ср би ји ни је ре ги стро ва на ни јед
на озбиљ на не же ље на ре ак ци ја на кон иму ни
за ци је и по ред ин те зив ног ис тра жи ва ња сва ке 
при ја вље не сум ње. Си та ци ја је би ла, али не са
мо у на шој зе мљи, пот пу но ира ци о нал на, ап
сурд на, а са мо рал не (етич ке) стра не пот пу но 

Да ли учи мо 
на при ча ма ко је 

се по на вља ју?
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не при хва тљи ва. Лич но сма трам, да по сто ји, у 
нај ма њу ру ку, мо рал на од го вор ност свих јав них 
лич но сти (ле ка ра, по ли ти ча ра, но ви на ра...) ко
ји су пу тем јав них ме ди ја за го ва ра ли од би ја ње 
вак ци на ци је. Са дру ге стра не, сва ко од нас је
сте од го во ран за сво је здра вље, али и за здра
вље љу ди у сво јој око ли ни: нпр. ин фек ци ја H1N1 
мо же код нас про те ћи без ком пли ка ци ја, али 
код дру ге осо бе, ко јој смо пре не ли ту ин фек ци
ју, она мо же би ти фа тал на. И то смо ви ђа ли код 
нај бли жих срод ни ка. 

Исти не ра ди, то ком пан де ми је H1N1 ви ру сне 
ин фек ци је, уоче ни су не до ста ци у обла сти ко ор
ди на ци је ак тив но сти, у ра ду мул ти сек тор ских 
те ла здрав стве ног си сте ма Ср би је, у обла сти про
мо ци је иму ни за ци је и у обла сти ко му ни ка ци је 
са јав но шћу. Чи ње ни ца да мно ги здрав стве ни 
рад ни ци ни су про мо ви са ли иму ни за ци ју, као 
нај е фи ка сни ју, нај јед но став ни ју, нај си гур ни ју и 
нај е ко но мич ни ју ме ру у пре вен ци ји и су зби ја
њу ин фек ци ја, већ су чак и де мо ти ви са ли гра
ђа не спро во де ћи не га тив ну кам па њу, зах те ва 
по себ ну рас пра ву у сек ци ја ма Срп ског ле кар
ског дру штва и Ле кар ској ко мо ри.

По себ ну за бу ну, са по гре шним ин фор ма ци
ја ма, чи ни ли су по је ди ни ме ди ји ан га жу ју ћи 
ле ка ре ко ји ни су струч но ком пен тент ни за ову 
област ху ма не ме ди ци не. Тре ба ло је ви ше ис ти
ца ти при ме ре зе ма ља са ви со ким стан дар дом 
жи вље ња, со ци јал не бри ге, по ве ре ња у ор га не 
вла сти и до бро ор га ни зо ва ним здрав стве ним 
си сте мом, нпр. Швед ске где је вак ци ни са но 70 
од сто по пу ла ци је, или у Фин ској 30 од сто. екс
пли цит но не га ти ван став пољ ске ми ни стар ке 
здра вља те шко је ко мен та ри са ти без ве ро до стој
них по да та ка о мор би ди те ту и мор та ли те ту у 
до тич ној зе мљи то ком пан де ми је.

Трошкови лечења вишеструко скупљи

И на ше ис ку ство из пан де ми је ука зу је да иза 
кам па ње не тре ба да сто је лич но сти из сфе ре 
по ли ти ке, већ здрав стве ни рад ни ци, здрав стве
ни си стем и, по себ но, Ин сти тут за јав но здра
вље Ре пу бли ке Ср би је.

Ни ко ни је са гле дао ни еко ном ску стра ну пан
де ми је, ко ја је сте ва лид на за сва ко здра во ра
зум ско дру штво. Ле че ње јед ног бо ле сни ка у јед
ни ци ин те зив не не ге из но си ло је пре ко 300.000 
ди на ра, а у оп штој не зи 30.000 до 35.000 ди на
ра. Број кућ но ле че них и из нос тро шко ва (ан
ти ви ру сна те ра пи ја, ан ти би о ти ци, итд.) те шко 
је и прет по ста ви ти. Од су ство ва ње са по сла, ку
по ви на не спе ци фич них ме ра за шти те, итд. до

дат но по ве ћа ва ју тро шко ве ко ји, си гу ран сам, за 
не ко ли ко пу та пре ма шу ју тро шко ве ком плет
не вак ци на ци је.

И ова епи де ми ја учвр сти ла је мо је убе ђе ње о 
зна ча ју и нео п ход но сти бр жег раз во ја Ин сти ту
та за ви ру со ло ги ју, вак ци не и се ру ме „Тор лак“, 
као кру ци јал не уста но ве у ди јаг но сти ци и пре
вен ци ји ин фек тив них бо ле сти. Не тре ба би ти 
по себ но му дар, па за кљу чи ти да се ра ди о здрав
стве ној уста но ви од на ци о нал ног зна ча ја.

Афера око набавке вакцина нанела 
штету здравств

На бав ка и ку по ви на вак ци не про тив гри па 
не ма ни ка кве ве зе са здрав стве ним рад ни ци
ма, већ је кла си чан при мер мо гу ће ко руп ци је 
у си сте му јав них на бав ки у ко ји ма уче ству ју, 
из ме ђу оста лог, и др жав ни чи нов ни ци.

Ме ђу тим, не же лим да ели ми ни шем пра во на 
не ви ност до до но ше ња пра вич не и не дво сми
сле не од лу ке су да. Као гра ђа ни ну, сме та ју ми 
про прат не ма ни фе ста ци је си ле, на бе ђе не не по
гре ши во сти над ле жних ор га на, ви ше ме сеч ни 
бо рав ци оп ту же них у ис тра жном за тво ру, као 
и ис кљу чи во и на ви јач ко пи са ње де ла штам
пе у го то во свим до са да шњим, мно го број ним 
и ви ше знач ним афе ра ма у на шем дру штво, па 
и по пи та њу ку по ви не вак ци на.

Искре но се пла шим да се на тај на чин при
пре ма ју гра ђа ни на је ди ну мо гу ћу од лу ку, а 
са дру ге стра не, вр ши при ти сак на суд ство да 
оправ да та ква оче ки ва ња. При ста ли ца сам 
оба зри во сти, кри тич но сти, ви ше стра не и ви
ше стру ке про ве ре свих на ве де них „чи ње ни ца“. 
Чи ње ни ца је да је ова афе ра, ко ја ис кљу чи во 
при па да сфе ри јав них на бав ки, на не ла огром
ну ште ту здрав стве ном си сте му Ср би је и про
гра му иму ни за ци је.

И на кра ју, да ли смо не што на у чи ли из ове 
пан де ми је? Бо јим се да ни смо, јер је на сту пи
ла „за ве ра ћу та ња“, по го то во код оних ко ји су 
во ди ли ан ти вак ци нал ну кам па њу, али и код 
оних ко ји су има ли оба ве зу (Ми ни стар ство 
здра вља, Ин сти тут за јав но здра вље) да на кра
ју пан де ми је да ју све о о бу хват ну, објек тив ну и 
кри тич ку ана ли зу са пред ло гом кон крет них и 
при мен љи вих ме ра за слич не, иден тич не или 
те же си ту а ци је у бли жој или да љој бу дућ но сти. 
Као по зи тив не при ме ре ис ти чем од го вор но и 
про фе си о нал но ан га жо ва ње епи де ми о ло шке 
и пе ди ја триј ске сек ци је СЛД, као и за кључ ке 
здрав стве ног са ве та Ср би је од 21. ја ну ра 2010.
го ди не.  ׀׀

Тре ба ло је ви ше ис ти ца ти при ме ре зе ма ља 
са ви со ким стан дар дом жи вље ња, со ци јал не бри ге, 
по ве ре ња у ор га не вла сти и до бро ор га ни зо ва ним 

здрав стве ним си сте мом, нпр. Швед ске 
где је вак ци ни са но 70 од сто по пу ла ци је, 

или у Фин ској 30 од сто
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>>> МЕ ДИ цИН СКИ СКУ пО ВИ >>>

О 
че му го во ре на ше европ ске 
ко ле ге? Шта ви де као при
о ри те те Оп ште ме ди ци не, 
и ко ји су пу те ви ко јим, да

ље, тре ба ићи? По ку ша ћу да пре не
сем део ат мос фе ре и са др жа ја ко
јим су би ли ис пу ње ни за јед нич ки 
са ти про ве де ни са овом ме ђу на
род ном за јед ни цом ле ка ра оп ште 
ме ди ци не  по ро дич них док то ра. 

У ни зу јед на ко ва жних те ма, чи
ји на сло ви до вољ но го во ре, сле де: 
По ро дич ни ле кар – кључ на уло
га у Ин те гри са ном си сте му здрав
стве не за шти те; По ро дич на ме ди
ци на и Уни вер зи тет; Мо ти ва ци ја у 
окви ру про фе си је; Ми гра ци је док
то ра у евро пи; При ла го ђа ва ње на 
мул ти кул ту лар но дру штво; Бри
га за оне ко ји пру жа ју здрав стве
ну за шти ту. 

Све ове те ме су очи глед но фо ку
си ра не на раз вој и бу дућ ност про
фе си је и ле ка ра у њој.

Доказ, искуство,
саосећање

Ни су из о ста ле ни те ме: Ис тра жи
ва ња пут ка на прет ку; Ути цај ви со
ке тех но ло ги је на прак су; Умре жа
ва ње мре же; Тран сди сци пли нар ни, 
на уч ни и струч ни при сту пи ре ша
ва њу здрав стве них про бле ма.

Не ке од те ма би ле су: Па ци јент 
је у цен тру: хо ли стич ки при ступ; 
Осна жи ва ње па ци јен та; Бри га о 
ста ри ма; Па ли ја тив но збри ња ва
ње  со ци јал ни кон текст. Бри га за 
мен тал но здра вље је не за о би ла зна 

те ма и чи ни ло се да јој је по све ће
но нео гра ни че но вре ме.

Стан дард но су нај за сту пље ни ји и 
нај по се ће ни ји тер ми ни по све ће ни 
Хро нич ним, ма сов ним не за ра зним 
обо ле њи ма и фак то ри ма ри зи ка 
ко ји их усло вља ва ју, а про мо ци ја 

здра вих сти ло ва жи во та по др жа на 
је из ван ред ном ло ги сти ком. 

европ ска, кон вен ци о нал на  офи
ци јел на ме ди ци на све ви ше по ка
зу је ши ри ну сво јих по гле да, ува жа
ва ју ћи ис ку ство и тра ди ци ју. Оту да 
и за сту пље ност те ма као што су: Ал
тер на тив на и ком пле мен тар на ме
ди ци на и по ро дич ни ле кар; Са мо
ле че ње – pro et con tra.

етич ке ди ле ме увек су при сут не, 
док се код нас ма ло или ни ма ло о 
њи ма го во ри. И све што се чу ло чи
ни ло се нај ва жни јим. У не ку ру ку 
је, упра во, та ко. Не ма не ва жног ако 
се ба ви те здра вљем љу ди.

По себ но је би ло по здра вље но на
да ха ну то из ла га ње др Edy Re i se na 
ко ји нас је под се тио на не ке по сту
ла те на шег по зи ва (та ко зва на три 
е): Evi den ce, Ex pe ri en ce, Emp haty – 
До каз, Ис ку ство, Са о се ћа ње. До бра 
прак са је, да кле, ме ди ци на за сно
ва на на До ка зи ма, ко ја ува жа ва Ис
ку ство, а Са о се ћа ње је Con di tio si ne 

qua non. Др еdu Re i sen изнeo je сво
је бо га то про фе си о нал но и жи вот
но ис ку ство, наглашаваjући страст 
за про фе си ју и осе ћај за дух По ро
дич не ме ди ци не. Он је ре као да су 
ове емо ци о нал не и ви со ко мо ти ви
са не ре чи у опа сно сти да се уру ше 

под те ре том на шег сва ко днев ног 
по сла, од го вор но сти, но вих зах те
ва и при ти ска вре ме на. Ко ли ко је 
ово ак ту ел но у на шим усло ви ма  
про су ди те са ми.

Но во и охра бру ју ће ис ку ство че
ка ло је у Free Spe a ker’s Cor ners и 
Ro om for Spon ta ne ity. Ти сло бод ни 
го вор нич ки угло ви би ли су рас по
ло жи ви за оне уче сни ке ко ји же ле 
да из ра зе сво је тач ке гле ди шта, о 
би ло ко јој те ми, на сло бо дан и не
фор ма лан на чин. Ту се мо гао чу ти 
не са вр ше ни ен гле ски, до ми ни ра
ла је спон тост и ко ле ги јал на ко му
ни ка ци ја. 
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СА ЈеД НОГ ОД еВРОП СКИХ СУ СРе ТА Ле КА РА 
ОП ШТе/ПО РО ДИЧ Не Ме ДИ ЦИ Не  WoN CA EURo PE

ПА ЦИ ЈеНТ У ЦеН ТРУ: 
ХО ЛИ СТИЧ КИ ПРИ СТУП
// WoN CA Је ПО зВА ЛА ВЛА Де еВРОП СКИХ зе МА ЉА ДА УЧИ Не 
ПРИ МАР НУ зА ШТИ ТУ ПРИ О РИ ТеТ НОМ КА ПИ ЈОМ СВО ЈИХ 
НА ЦИ О НАЛ НИХ зДРАВ СТВе НИХ СИ СТе МА //

>>> рас ту ћи иза зо ви, као што су ста ре ње по пу ла ци је 
и енорм ни ути цај хро нич них бо ле сти, ја сно по ка зу ју да 
здрав стве ни мо де ли тре ба да пре тр пе зна чај не про ме не, 
ка ко њи хо ва одр жи вост не би би ла ком про ми то ва на <<<
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чи та ти у це ло сти. Скра ће ни из вод у 
сло бод ном пре во ду гла си: 

„Три де сет го ди на уна зад, раз
вој при мар не здрав стве не за шти те 
оства ри вао се по, та да но вом, мо де
лу ко ји је по сте пе но уво ђен у свим 
зе мља ма, и ко ји је по мо гао да се 
по бољ ша јед на кост, прист пач ност 
и ефи ка сност, а за сно ван је на хо
ли стич ком при сту пу. Као ре зул тат, 
по стиг ну то је ви ше ци ље ва: по бољ
ша ње здра вља, сма њен мор би ди
тет, по ве ћа на јед на кост у пру жа њу 
здрав стве не за шти те, као и зна ча
јан по раст ефи ка сно сти здрав стве
них си си те ма. 

Са да про блем ле жи у чи ње ни
ци да је до шло до про ме не те жи
шта здра ве не по ли ти ке, и при мар
на за шти та ни је ви ше оса око ко је 
се здрав стве ни си тем окре ће.

Нужне промене 
здравствених модела

Ре сур си су умно го ме ре зер ви са ни 
за бол нич ке и кон сул тант ске услу
ге, а про мо ци ју здра вља и пре вен
тив не ак тив но сти су за не ма ре не. 
Украт ко, та кви здрав стве ни си сте
ми су ма ње де ло твор ни не го што то 
мо гу да бу ду.

Рас ту ћи иза зо ви, као што су ста
ре ње по пу ла ци је и енорм ни ути
цај хро нич них бо ле сти, ја сно по ка
зу ју да здрав стве ни мо де ли тре ба 
да пре тр пе зна чај не про ме не, ка
ко њи хо ва одр жи вост не би би ла 
ком про ми то ва на. При ма ра на за
шти та обез бе ђу је пут/на чин уре ђе
ња и ор га ни зо ва ња здрав стве не за
шти те у це ли ни, пу тем ви зи је ко ја 
је за сно ва не на за јед ни ци, и хо ли
стич ком при су пу бо ле сни ма. Ово је 
у скла ду са Ре зо лу ци јом Скуп шти
не Свет ске здрав стве не ор га ни за ци
је (World He alth As sembly Re so lu tion 
WHW 62.12). Као ре зул тат, при мар-
на здрав стве на за шти та чи ни одр
жив, еви ден тан/очи гле дан и ефи ка
сан на чин ре ша ва ња здрав стве них 
про бле ма. 

При мар на здрав стве на за шти та 
је иде ал но по ље у ко јој бу ду ћи по
ро дич ни док то ри тре ба да уче сво
ју про фе си ју. Сто га, си сте ми обра
зо ва ња и уни вер зи тет ски си сте ми 
тре ба да бу ду од го ва ра ју ће струк
ту ри са ни са ци љем да обез бе де те 
по тре бе.

Из тих раз ло га европ ска WON CA 
по зи ва Вла де европ ских зе ма ља да 
учи не при мар ну за шти ту при о ри
тет ном ка пи јом сво јих на ци о нал
них здрав стве них си сте ма, као и 
да тро шко ве здрав стве не за шти те 
по де се у скла ду са тим ци љем.“ До
ку мент су пот пи са ли Tony Mat hie, 
пред сед ник WoN CA –Euro pe и Jo sep 
Basorа пред сед ник semFYC.

Прим. др Дра ги ца ко си, 
на чел ни ца Слу жбе за 

здрав стве ну за шти ту од ра слих 
Дом здра вља зе мун

Им ПРЕ СИ ЈЕ И ЕКС ПРЕ СИ ЈЕ – мА ЛА ГА

Ма ла га... Из бе ћи ћу кли ше „град бо-
га те исто риј ске про шло сти“, јер исто ри-
ју сма трам не до стој ним ре пре зен том 
ци ви ли за ци је! На сре ћу, исто ри ја чо ве-
чан ства је обо га ће на исто ри јом умент-
но сти, ду хов но шћу, му зи ком… Не ћу по-
ми ња ти ни 3.000 го ди на тра ја ња овог 
градa, ни ти ћу го во ри ти о кон тро верз-
ном сли кар ском ге ни ју Па блу Ру и зу 
Пи ка су (чи ји вас жи ви, сна жни по глед 
сре ће на ула зу у Му зеј), ни ти о вр то ви-
ма Ал ка за бе, ни ти о тир ки зној пу чи ни 
ко ја де ли - и спа ја – кон ти нен те, ни ти 
о мит ској и ствар ној ги брал тар ској сте-
ни – За пад ној ка пи ји Евро пе. 

По ве шћу вас у јед ну шпан ску ноћ, 
под шпан ским зве зда ним не бом, уз 
шпан ску ги та ру и пе сму ко ја - при ча 

жи вот! Али, за бо ра ви те на ро ман ти ку, 
јер ту се од ви ја дра ма, на би је на емо-
ци ја ма, стра шћу и пат њом. Шпан ска 
жуд ња, шпан ске су зе ... По тре сни му-
шки во ка ли (са ја ким при зву ком на-
ших ту жба ли ца!) при ча ју ту при чу чи-
ји је епи лог ипак – три јумф жи во та! 
Гор дост ге не ри ше сна гу - кре ће Фла-
мен ко - та vis vi va, ко ја до ср жи про-
жи ма сва ког до ко га до пре. За то, ово не 
пре по ру чу јем осо ба ма ја ких емо ци ја 
и сла бог ср ца. И ако је ле по та у оку по-
сма тра ча, му зи ка и ри там су, сва ка ко, 
ду бо ко у ње го вој би ти. 

Не мо ра те зна ти ни ти реч шпан ског 
- све ће те раз у ме ти! Фла мен ко и шпан-
ска пе сма су, де фи ни тив но, дра гу љи 
ду хов не ба шти не чо ве чан ства! 
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У
ни вер зи тет ска деч ја кли ни ка у Тир шо вој ули
ци у Бе о гра ду је ди на је уста но ва за ди ја ли зу де
це не са мо у Ср би ји, не го и зе мља ма окру же ња. 
Обо ле ли ма ли ша ни на ди ја ли зи про во де по не

ко ли ко са ти три или че ти ри пу та не дељ но, а за ве ћи ну 
њих је ди ни из лаз пред ста вља тран сплан та ци ја. 

– У ино стран ству се на ка да ве рич ну тран сплан та ци
ју бу бре га че ка не ко ли ко ме се ци, док код нас де ца че
ка ју и по 10 го ди на ка ко би до би ли ор ган нео п хо дан за 
нор ма лан раст и раз вој – ка же Је ле на Ала ва ња из Удру
же ња де це бу бре жних бо ле сни ка и тран сплан ти ра них 
осо ба „Све за осмех“.

У на шој зе мљи за око 4.500 бу бре жних бо ле сни ка ди
ја ли зни апа рат за ме њу је функ ци ју бу бре га. Ме ђу њи ма 
је и 16-оро ма ли ша на, а сва ке го ди не нај ма ње ше сто ро 
де це су о чи се са трај ним от ка зи ва њем бу бре га. 

Недовољно пресађивања органа 
са кадавера

Проф. др зо ран Ко ва че вић, на чел ник Кли ни ке за не
фро ло ги ју Вој но ме ди цин ске ака де ми је, ис та као је, на 
не дав но одр жа ној кон фе рен ци ји за ме ди је, да су де ца 
глав ни мо тив да се ис тра је у ак ци ји ко ја има за циљ 
по ди за ње све сти гра ђа на о пре са ђи ва њу и до на тор ству 
ор га на, а Ср би ја по ме ри са по след њег ме ста у евро пи. 
Он је на вео по да так да је у Ср би ји го ди шње по треб
но 300 до 400 бу бре га, 100 до 150 је три, 20 до 30 ср ца за 
тран сплан та ци ју. 

Пр ва успе шна тран сплан та ци ја у на шој зе мљи оба
вље на је 1976. го ди не. Пре ма ре чи ма проф. Ко ва че ви ћа, 
то ком ви ше од три де сет го ди на ура ђе но је 1.332 тран
сплан та ци је бу бре га, 20 пу та је пре са ђе на је тра, се дам 
пу та ср це (кра јем де ве де се тих го ди на про шлог ве ка), 
и јед ном пан кре ас, али не у спе шно.

Чак три че твр ти не тран сплан та ци ја бу бре га код нас 
оба вље но је са жи вих до но ра. Оне у све ту чи не из ме ђу 
10 и 20 од сто, док су ка да ве рич не тран сплан та ци је (са 
осо бе ко ја је до жи ве ла мо жда ну смрт) знат но ви ше за
сту пље не. По след њих го ди на, ме ђу тим, у Ср би ји се бе
ле жи се дра сти чан пад бро ја тран сплан та ци ја. Та ко је 
2010. би ло 67 тран сплан та ци ја бу бре га и 19 је тре, а про-
шле го ди не бу брег је пре са ђен 47 пу та, а де вет па ци је
на та до би ло је но ву је тру.

Проф. Ко ва че вић не кри је раз о ча ра ње што су „за ка
за ли стру ка и Ми ни стар ство здра вља“, а по др шка ко ја 

по сто ји је са мо де кла ра тив на  не одва ја ју се по треб
на сред ства, ни ти обез бе ђу је ка дар. При том, ка ко ис
ти че, тран сплан та ци ја је че ти ри пу та јеф ти ни ји на
чин ле че ња од хе мо ди ја ли зе, на ко ју од ла зи чак осам 
од сто бу џе та РФ зО. 

– Успех тран сплан та ци о не ме ди ци не за ви си од гра ђа

на, јер мо ра да се раз би ју за блу де и ди ле ме. Ре ги стро ва
ње по тен ци ја лих да ва ла ца кроз пот пи си ва ње до нор ских 
кар ти ца тре ба да по пу ла ри ше тран сплан та ци ју и ство ри 
по зи ти ван став у на ро ду – ре као је проф. Ко ва че вић.

Закон постоји, али се не примењује

Др Да на Ми хај ло вић, ди рек тор ка Упра ве за би о ме ди
ци ну Ми ни стар ства здра вља, ис та кла је да тран сплан
та ци ја тре ба да по ста не стан дард ле че ња. 

– По след њи је мо ме нат да на ђе мо ме ха ни зме за по
бољ ша ње ле че ња бо ле сни ка на ди ја ли зи. Ако па ци јент 
од са мо две или три го ди не сва ког дру гог да на тре ба 
да до пу ту је из Ло зни це, бе сми сле но је го во ри ти о до
ступ но сти ле че ња. Не ма мо раз ло га да бу де мо за до вољ
ни раз во јем тран сплан та ци је код нас. Чи ни мо све да то 
уна пре ди мо, али се ни за кон не при ме њу је. Осно ва на је 
Упра ва за би о ме ди ци ну ко ја ра ди са по ла ка па ци те та, 
сек тор за тран сплан та ци ју још не ма ру ко во ди о ца, не

У УНИ ВеР зИ ТеТ СКОЈ ДеЧ ЈОЈ КЛИ НИ ЦИ НАЈ МЛА ЂИ 
ПА ЦИ ЈеН ТИ И ГО ДИ НА МА НА ДИ ЈА ЛИ зИ 

ТРАН СПЛАН ТА ЦИ ЈА 
И НА ДА И ЛеК

>>> НА ША пРИ ЧА >>>>>>>>>>>>

О ЕУРО ТРАН СПЛАН ТУ
Бел ги ја, Не мач ка, хр ват ска, хо лан ди ја, Аустри ја, Лук сем-

бург и Сло ве ни ја укљу че не су у Еуро тран сплант. У зе мља-
ма чла ни ца ма жи ви го то во 125 ми ли о на љу ди. Пред но сти 
са рад ње огле да се у чи ње ни ци да по сто ји са мо јед на цен-
трал на ли ста че ка ња. На цен трал ној ли сти че ка ња на ла зи се 
око 16 хи ља да па ци је на та. Го ди шње Еуро тран сплант оства-
ри рас по де лу от при ли ке се дам хи ља да до нор ских ор га на. 
За хва љу ју ћи са рад њи из ме ђу зе ма ља по ве ћа ва ју се шан се 
крај ње хит ним па ци јен ти ма, а омо гу ће но је по ма га ње по-
себ них гру па, као што су де ца и па ци јен ти са рет ком крв-
ном гру пом или рет ком вр стом тки ва.
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до вољ на је тех нич ка оспо со бље ност, под за кон ска ак та 
ни су до не та... По треб но је обез бе ди ти во зи ло за тран
спорт до ни ра них ор га на  ука за ла је др Ми хај ло вић.

Она је на по ме ну ла да је ве ли ки број па ци је на та на 
ли ста ма че ка ња: бу брег че ка 750 обо ле лих, а је тру око 
60. До кра ја го ди не би ће сач ћи ње на ли ста че ка ња за 
тран сплан та ци ју ср ца.

– На чин да до ђе мо до тран сплан та ци је ср ца је сте да 
се „пре гру пи ше мо“, на пра ви мо на шу на ци о нал ну ли
сту че ка ња, де фи ни ше мо при о ри те те, што смо за са да 
и ура ди ли за јед но са Ре пу блич ком струч ном ко ми си
јом. На ред ни ко рак је сте да из ра ди мо про ра чун це не 
тран сплан та ци је по јед ном па ци јен ту и то пре до чи мо 
Ми ни стар ству здра вља и Фон ду здрав стве ног оси гу ра
ња, као и да на осно ву по сто је ћих ка па ци те та де фи ни
ше мо цен тар ко ји би се ба вио тран сплан та ци јом ср ца. 
По сле то га, оче ку јем да ће мо нај бр же ура ди ти про грам 
тран сплан та ци је ср ца кроз twin ning про грам са беч ком 

AKH кли ни ком ко ја ће нам по мо ћи у еду ка ци ји ка дра 
свих про фи ла – у до нор ском про гра му, одр жа цва њу до
но ра за ср це, на екс план та ци ји и транмсплан та ци ји. 
Пре ма не кој њи хо вој ди на ми ци, за две го ди не има ће
мо оспо со бљен тим за тран сплан та ци ју ср ца. Ми слим 

да нам је то је ди на шан са да ве о ма бр зо раз ви је мо про
грам тран сплан та ци је ср ца – об ја сни ла је др Ми хај ло
вић за Гла сник Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Она ис ти че да тре ба да се про ши ри до норпро грам 
и ра ди на еду ка ци ја ма ме ди ци на ра. Упра ва за би о ме
ди ци ну на шла је на чи на и (скром ном) рас по ло жи вим 
сред стви ма ве ли ки број здрав стве них рад ни ка упу ти
ла је на еду ка ци ју, пре све га ане сте ти ча ра и не у ро ло
га из до нор про гра ма. Тре нут но се на уса вр ша ва њу у 
Шпа ни ји на ла зи је дан наш тран сплан та ци о ни хи рург 
за тран сплан та ци ју бу бре га, а два хи рур га на ред ног ме
се ца оба ви ће еду ка ци ју у за гре бу. 

Др Ми ма Фа зла гић, на уч ни са вет ник Cryosa ve, нај ве
ће европ ске бан ке ма тич них ће ли ја, ис та кла је да Кли
ни ка „ospe da le Mag gi o re Po lic li ni co“, на чи јем је че лу др 
Ло рен ца Ла за ри по че ла да упо тре бља ва ма тич не ће ли
је за трет ман по је ди них вр ста бу бре жне ин су фи ци јен
ци је, а до го во ре но је да је дан ле кар из Ср би је иде на 
обу ку у ту Кли ни ку у ко јој се оба вља ју нај са вре ме ни ја 
кли нич ка ис пи ти ва ња ма тич них ће ли ја.

 ја сми на То ма ше вић

ПР ВИ ПУТ НА ИЗ ЛЕ ТУ
Нај мла ђи па ци јен ти на ди ја ли зи, као и де ца ко ја су већ 

тран сплан ти ра на, пр ви пут су је дан ви кенд про ве ли ван 
ди ја ли зног цен тра, Уни вер зи тет ске деч је кли ни ке. За јед-
но са ро ди те љи ма, ле ка ри ма и пред став ни ци ма ме ди ја, од 
1. до 3. ју на ма ли ша ни су бол ни цу за ме ни ли рас ко шном 
при ро дом Зла ти бо ра. то је, ујед но, би ла при ли ка да се јав-
ност Ср би је још јед ном под се ти на зна чај за ве шта ња и да-
ри ва ња ор га на.

>>> До нор кар ти ца не слу жи за 
ре ги стро ва ње по тен ци јал них до но ра, 
већ да под стак не при чу о за ве шта њу 
ор га на <<<

На истом задатку: проф. др Зоран Ковачевић, Јелена Алавања, др мима фазлагић и др дана михајловић
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>>> пО ВО ДИ >>>>>>>>>>>>>>>>>

Пишу: Жељ ко Жи ва но вић, 
ми лен ко Про ро чић, 
Спа со Ан ђе лић1,(1) и 
мир сан да Ста нић(2)

Увод. Го то во 154.500 жи во ро
ђе не де це у Ср би ји 1987. го ди-
не и до да нас пре жи ве лих, сла
ви или ће сла ви ти по на о соб свој 
ро ђен дан и ју би леј. У ства ри, ове 
2012. го ди не на вр ша ва се 25 го
ди на што је, у од но су на ду жи ну 
жи вот ног ве ка ко ји у про се ку у Ср би ји из но си око 76 
го ди на, јед на, и то зна чај на, тре ћи на то га вре ме на. Ме
ђу то ли ким бро јем ипак се је дан из два ја од свих оста
лих ро ђе них те го ди не, па и свих ро ђе них у про ху ја лим 
ми ле ни ју ми ма бо рав ка из дан ка људ ског ро да (љу ди) на 
овим про сто ри ма. Из два ја се јер је ро ђен по себ ним по
ступ ком опло ђе ња ко ји ни је свој ство или бит рас пло
ђа ва ња људ ско га ро да. С об зи ром на је дин ствен до га
ђај за срп ску ме ди ци ну, ГАК „На род ни фронт“, а и за 
нас кре а то ре и уче сни ке, тре ба на до сто јан на чин да се 
при дру жи мо сла вљу ово га по је дин ца ко ји је у до бром 
здра вљу, са до брим из гле ди ма за сво ју бу дућ ност и ко
ји зна на ко ји на чин је да шао на овај свет.

Наш слу чај. Два де сет дру гог сеп тем бра 1986. го ди не, 
пре ма ра ни јем до го во ру да се укљу чи у про грам за ван
те ле сно опло ђе ње, при мље на је у на шу кли ни ку С. Т. из 
гра да на ју гу Ср би је, 34го ди шња рад ни ца и за ве де на 
под бро јем 11428/86. Из узе тих уоби ча је них по да та ка ви-
ди се да се па ци јент ки ња ле чи због не плод но сти још 
од 1978. го ди не ка да је опе ри са на због ек то пич не труд-
но ће у ле вом ја јо во ду ко ји је том при ли ком и од стра
њен. По ро ђа ја и по ба ча ја ни је има ла. Мен стру а циј ски 
ци клус је уре дан, на 28 да на, тра је три да на, без бо лан 
и са угру шци ма, а по след њи је био 20. сеп тем бра 1986. 
го ди не. У вре ме ну пре при је ма ура ђе ни су хи сте ро сал
пин го гра фи ја (HSG) и це ли о ско пи ја, од но сно ла па ро

ско пи ја ко ји су по ка за ли да се ра ди о за пу ше њу пре
о ста лог де сног ја јо во да у пре де лу ро га ма те ри це и да 
по сто ји ми ом ве ли чи не ора ха и број не сра сли не у том 
пре де лу. Хор мон ском про ве ром ра да јај ни ка уста но
вље но је од су ство ову ла ци је. Про ве ром оплод не мо ћи 
брач ног парт не ра утвр ђе но је да по сто ји сма ње ње бро
ја оплод них ће ли ја ма њег сте пе на али са до бром (про
гре сив ном) по кре тљи во шћу (Спер мо грам: 19х106  и 71 
од сто жи вах не по кре тљи во сти).

Истог да на по при је му, тј. 22. сеп тем бра 1986. го ди не, 
или тре ћег да на ци клу са, за по чи ње се са под сти ца њем 
(сти му ла ци јом) јај ни ка Hu me go nom/Per go na lom ин јек
ци ја ма, а од осмог да на (27. сеп тем бра 1986.) ра ди се од-
ре ђи ва ње вред но сти хор мо на у кр ви и ул тра звуч ним 
пре гле ди ма пра ти раст и раз вој јај нич ких ме шко ва (фо
ли ку ла). Ка ко је од го вор на под сти ца ње (сти му ла ци ју) 
10. да на ци клу са или 29. сеп тем бра 1986. го ди не био по-
во љан, па ци јент ки њи је убри зга но 5.000 IU β hCG, а 36 
са ти по сле ин јек ци је β hCG при сту па се опе ра ци ји по
мо ћу це ли о ско пала па ро ско па (у то до ба је ди ни мо гу
ћи на чин) пунк ци је ме шко ва из оба јај ни ка. Из се дам 
пунк ти ра них ме шко ва до би је на су са мо три ово ци та. 
На кон од ре ђе ног вре ме на, ово ци ти ма се до да ју ра ни
је при пре мље не му шке оплод не ће ли је (спер ма то зо
и ди), или дру гим ре чи ма, ура ди се ин се ми на ци ја. У 
то ку сле де ћих са ти про ве ра ва ла се ме ша ви на ово ци

ПО ВО ДОМ 25ГО ДИ ШњИ Це РО Ђе њА ПР ВОГ ЉУД СКОГ 
БИ ЋА У СР БИ ЈИ зА Че ТОГ Из ВАН Те ЛА Же Не

ЈУ БИ ЛеЈ ПР Ве СРП СКе 
Бе Бе Из еПРУ Ве Те
// Је ДИН СТВеН ДО ГА ЂАЈ зА СРП СКУ Ме ДИ ЦИ НУ, ГАК „НА РОД НИ ФРОНТ“ 
// ОСОБА ЈЕ У ДО БРОМ ЗДРА ВЉУ, СА ДО БРИМ ИЗ ГЛЕ ДИ МА ЗА СВО ЈУ БУ ДУЋ НОСТ 
И зНА НА КО ЈИ НА ЧИН Је ДА ШАО НА ОВАЈ СВеТ //
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та и му шких оплод них ће ли ја да би се уочи ло опло ђе
ње. По сле 48 са ти од утвр ђи ва ња да су се од три опло
ди ла два ово ци та или 10. ок то бра 1986. го ди не из вр ши 
се пре ме шта ње за ме та ка из ла бо ра то ри је у ма те ри цу 
(ем бри о тран сфер). Раз вој да љих до га ђа ја се са сто јао у 
по др жа ва њу труд но ће по мо ћу при ме не про ге сте ро на 
и β hCG. Је да на е стог да на од пре но са за ме та ка у ма те
ри цу по чи ње про ве ра вред но сти β hCG у кр ви ко ја из
но си 64,9 IU да би 14. да на из но си ла 169 IU, 16. да на 450 
IU, 28. да на 23.500 IU. Ова кве вред но сти су ја сно по ка
зи ва ле да се си гур но ра ди о труд но ћи што је по твр дио 
и ул тра звуч ни на лаз.

С об зи ром да се ра ди ло о високоугрoженој (ри зич ној) 
труд но ћи и да је труд ни ца са ме стом жи вље ња уда ље на 
од Бе о гра да и на ше кли ни ке за ви ше од 300 ки ло ме та
ра, за др жа на је на кли ни ци ра ди да љег по ја ча ног (ин
тен зив ног) пра ће ња ста ња ка ко труд ни це та ко и ње ног 
пло да. То ком ле жа ња на кли ни ци, то ком јед ног де ла 
труд но ће до шло је до не знат ног кр ва ре ња из ма те ри це 
ко је се услед пот пу ног ми ро ва ња бр зо сми ри ло. Ина че, 
труд но ћа је пра ће на кли нич ки, ла бо ра то риј ски, ул тра
звуч но, кар ди о то ко граф ски и на кра ју ам ни о скоп ски. 
Ка да је труд но ћа из не се на до кра ја (тер ми на), за вр ше

на је опе ра тив ним пу тем – цар ским ре зом 27. ју на 1987. 
го ди не и ро ђе но је здра во му шко де те, те жи не 4.900 гра-
ма и ду жи не 60 цен ти ме та ра.

Опе ра тив ни и по сто пе ратвни ток про те кли су уред
но, та ко да је па ци јент ки ња от пу ште на са кли ни ке 10. 
ју ла 1987. го ди не, до вољ но опо ра вље на са здра вим де-
те том.

И та ко је по сле 280 да на про ве де них на кли ни ци успе
шно за вр ше на бит ка С. Т. за ње но де те и њу, с јед не стра
не, а отво ре на су вра та но вог пу та за мно ге оне по пут 
С. Т., с дру ге стра не.

Рас пра ва. До га ђај од 27. ју на 1987. го ди не о ко ме го-
во ри мо го то во се по кла па са са одр жа ва њем 56. Ги не ко-
ло шкоаку шер ске не де ље СЛД (од 31. ма ја до 1. ју на 2012. 
го ди не), а ко ја пред ста вља скуп свих ги не ко ло га Ср би је 
и број них го сти ју ги не ко ло га из окру же ња. Тај до га ђај, 
од но сно ју би леј, тре ба да бу де зна ча јан да тум срп ске 
ме ди ци не, по себ но ре про дук тив не ме ди ци не ко јој и ми 
ги не ко ло зи при па да мо, и да се за бе ле жи ве ли ким сло
ви ма. за што? У пр вом ре ду за то што се у исто ри ји људ
ског ро да и ме ди ци не ни шта слич но ни је до го ди ло све 
до ро ђе ња ен гле ски ње Луј зе Бра ун 1978. го ди не. До то
га до ба ме ди ци на или ле че ње ис кљу чи во се сво ди ла на 

25. дан20. дан

>>> све га де вет 
го ди на по сле ро ђе ња 
Луј зе бра ун, срп ски 
ги не ко ло зи ус пе ли 
су да на исти на чин 
успе шно из вр ше 
опло ђе ње из ван те ла 
же не и да се труд но ћа 
за вр ши ра ђа њем 
но вог би ћа <<<
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пру жа ње по мо ћи бо ле сни ма или по вре ђе ним већ ро ђе
ним или по сто је ћим љу ди ма, ра зним вр ста ма опе ра
тив них или нео пе ра тив них по сту па ка.

Луј за Бра ун је пр во људ ско би ће ро ђе но по сле опло ђе
ња из вр ше ног по себ ним по ступ ком из ван те ла же не. 
И у го ди на ма не по сред но пре ње ног ро ђе ња по сти за
ни су ус пе си ван те ле сног опло ђе ња, али они ни су до
ве ли до да љег раз во ја труд но ће и по ра ђа ја. У то ме су 
ко нач но ус пе ли ен гле ски на уч ни ци Па трик Степ тое, 
ги не ко лог из Олд хе ма (Ман че стер), и Ро берт едвардс, 
фи зи о лог са Кем бри џа.

До мет та квог успе ха не мо же се ме ри ти ни са чим до 
та да учи ње ним од на стан ка људ ског ро да, јер је омо гу
ћен до ла зак на овај свет но вом људ ском би ћу у слу ча
је ви ма где то ни је би ло мо гу ће на уоби ча јен, од но сно 
при ро дан на чин. До ла зак но вог би ћа има са свим дру
га чи ју ди мен зи ју од оно га ка да се већ по сто је ћем би ћу 
по пра вља ње го во на ру ше но при род но ста ње.

Ми са не скри ва ним за до вољ ством мо же мо ис та ћи 
да смо све га де вет го ди на по сле ро ђе ња Луј зе Бра ун 
ус пе ли да на исти на чин успе шно из вр ши мо опло ђе
ње из ван те ла же не и да се труд но ћа за вр ши ла ра ђа
њем но вог би ћа чи ји ју би леј обе ле жа ва мо са да. Успех 
је оства рен у ре ла тив но ра ном раз до бљу при хва та ња 
и спро во ђе ња по ступ ка ван те ле сног опло ђе ња и ка да 
се та кав при ступ спро во дио у са мо де се так цен та ра у 
све ту. То нам да је за пра во да, по ред оста лих ме ди цин
ских до стиг ну ћа, на шу ме ди ци ну свр ста мо у са ми врх 
свет ске ме ди ци не.

Да нас, на чин опло ђе ња же не ван ње зи ног те ла ко ри
сте не бро је не уста но ве ши ром све та као и број не уста
но ве у на шој зе мљи. На тај на чин до шло је до ра ђа ња 
ве ли ког бро ја де це што по ка зу ју ста ти стич ки по да ци 
ко ји бе ле же ви ше од 4.000.000 де це ро ђе не овим по
ступ ком.

За кљу чак. Вред но ва ње не ких до стиг ну ћа тре ба це
ни ти на осно ву њи хо вог при хва та ња, при ме не и успе ха, 
а та ко ђе и на осно ву њи хо вог ути ца ја на по је дин це, ве
ће или ма ње гру пе, на ро де и це ло куп но чо ве чан ство.

за ла же мо се да сва ки успех и ва жан до га ђај на ше ме
ди ци не тре ба обе ле жа ва ти на при го дан на чин, под се
ћа ти са вре ме ни ке и упо зна ти бу ду ће на ра шта је (ге не
ра ци је) са до стиг ну ћи ма и ме стом на ко ме се на ла зи ла 
срп ска ме ди ци на у да том вре ме ну и окол но сти ма.

И за то не ка овај ју би леј 25го ди шњи це ро ђе ња људ
ског би ћа по ступ ком ван те ле сног за че ћа и у на шој зе
мљи бу де под стрек и пу то каз са да шњим и бу ду ћим на
ра шта ји ма, да без об зи ра на усло ве да ју свој соп стве ни 
до при нос људ ском ро ду пр во у свом на ро ду, а пре ко и 
кроз ње га сва ком људ ском би ћу на овој на шој див ној 
пла не ти.

(1)Ги не ко ло шкоаку шер ска кли ни ка „На род ни фронт“ 
На став на ба за Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду

(2)Ин сти тут за би о ло ги ју и ху ма ну ге не ти ку Ме ди цин
ског фа кул те та у Бе о гра ду

18. недеља8. недеља

38. дан28. дан
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з
драв стве на уста но ва „Ме ДИ
ЛеК“ по че ла је да ра ди апри
ла 1992. го ди не, као јед на од 
пр вих при ват них здрав стве

них уста но ва у Ср би ји. Ових да на 
обе ле жа ва 20 го ди на свог по сто ја
ња и успе шног ра да. Спе ци јал на 
бол ни ца за ги не ко ло ги ју и По ли
кли ни ка „Ме ДИ ЛеК“ вла сни штво 
су по ро ди це Ми лен ко вић.

Ка ко би се па ци јен ти ма омо гу
ћио ви ши ни во ме ди цин ске услу
ге и не ге, 2004. го ди не из гра ђен је 
но ви по слов ни про стор на адре си 
Ули ца др Дра ги ше Ми шо ви ћа 134а 
у Чач ку. На јед ном ме сту об је ди ни
ли смо ви ше ме ди цин ских спе ци
ја ли стич ких гра на и омо гу ћи ли да 
се раз ли чи те ди јаг но стич ке и те
ра пиј ске про це ду ре од ви ја ју бр зо 
и ефи ка сно. 

Ви сок сте пен струч но сти, про фе
си о на ли зам, кон ти ну и ра ни на пре
дак и кре а тив ност у про це су пру жа
ња здрав стве них услу га основ не су 
ка рак те ри сти ке на ше уста но ве.

По ред стал но за по сле них ле ка ра 
из обла сти ги не ко ло ги је, естет ске 
хи рур ги је и дер ма то ло ги је, ан га
жо ва ни су кон сул тан ти, струч ни и 
ис ку сни ле ка ри из обла сти ин тер
не ме ди ци не, хи рур ги је, уро ло ги
је, ра ди о ло ги је и па то ло ги је, ка ко 
би се па ци јен ти ма омо гу ћи ла бо
ља ди јаг но сти ка и ле че ње. Тру ди
мо се да мул ти ди сци пли нар ним 
при сту пом уса вр ши мо ква ли тет 

на ших услу га и ве ру је мо да је по
све ће ност па ци јен ту на ша ве ли ка 
пред ност.

за хва љу ју ћи вр хун ској опре ми и 
нај мо дер ни јим ме ди цин ским уре
ђа ји ма ко ји ма рас по ла же мо, пра
ти мо свет ске трен до ве у пру жа њу 
ме ди цин ских услу га. 

Опе ра ци о ни блок бол ни це рас по
ла же са две хи ру шке са ле, што обез
бе ђу је из во ђе ње ка ко ма њих та ко 
и оп се жни јих опе ра ци ја из обла
сти ги не ко ло ги је, естет ске и ре кон
струк тив не хи рур ги је, уро ло ги је и 
оп ште хи рур ги је. Сме штај ни ка па

ци те ти омо гу ћа ва ју до бру по сто пе
ра тив ну не гу и це ло днев ну бри гу за 
па ци јен те.

за хва љу ју ћи ефи ка сној ор га ни за
ци ји, сво јом струч но шћу и ква ли те
том пру же них услу га, оправ да ва мо 
по ве ре ње ко је нам ука зу је све ве ћи 
број па ци је на та ка ко из зе мље та ко 
из ино стран ства. Ви ше го ди шње по
ве ре ње и за до вољ ство ве ли ког бро
ја на ших кли је на та нај бо ља су пре
по ру ка за „Ме ДИ ЛеК“.

Ви со ким ква ли те том ра да и стал
ним уса вр ша ва њем тру ди мо се да 
учвр сти мо ли дер ску по зи ци ју у 
пру жа њу ме ди цин ских услу га. По
што ва ње пра ви ла стру ке, мо рал
них и етич ких нор ми, ме ђу на род
них стан дар да као и спро во ђе ње 
до бре кли нич ке прак се, им пе ра
тив је струч ног ти ма и ме наџ мен
та „Ме ДИ ЛеК“а.

Ми смо ис ку сан тим ко ји ра ди на 
очу ва њу здра вља, пру жа њем услу
га нај ви шег ква ли те та. Си сте мат ска 
обу ка, кон ти ну и ра но уса вр ша ва
ње за по сле них, по бољ ша ва ефи ка
сност и ефек тив ност на ше уста но ве. 
Тру ди мо се да бу де мо ко рак ис пред 
дру гих, да ства ра мо ин сти ту ци ју 
бо љу од ње них по је ди на ца.

Др бран ко ми лен ко вић
Ди рек тор „MеДИЛеК“а

ДВАДеСеТ ГО ДИ НА РА ДА зДРАВ СТВе Не УСТА НО Ве „Ме ДИ ЛеК“

ПО СВЕ ЋЕ НОСТ ПА ЦИ ЈЕН ТУ 
– Ве ЛИ КА ПРеД НОСТ

Здрав стве на уста но ва „ме ди лек“

Стручни тим мЕдИЛЕК-а
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Н
е пи са но пра ви ло – да чо
век сну је, а Бог од лу чу је – 
по твр ђу је се у жи во ту сва
ког од нас. По себ но је то 

уоч љи во у ван ред ним си ту а ци ја ма. 
Рат је сва ка ко си ту а ци ја нај на тил
ни ја ме ђу ван ред ни ма, ка да је људ
ски жи вот без вред на чи ње ни ца. Па 
и за то без вред но – жи вот – у ње го ву 
од бра ну по ла га ли су се жи во ти не
ви них и ча сних. Ле ка ри у ра ту, као 
и у ми ру увек ра де над чо ве чан ски 
не би ли по мо гли угро же ни ма, жр
тву ју ћи на кра ју и сво је жи во те.

Па ра док сал но је то да их ни ко ни 
за шта не пи та. Од њих се увек тра
жи да учи не све што мо гу. Они не 
сме ју да има ју ни ка кав лич ни став, 
го то во ни о че му. њи ма је оста вље
на без у слов на оба ве за, да да ју све 
од се бе и на кра ју се бе. Чак и да 
пост хум но од го ва ра ју за то што су 
ле чи ли при пад ни ке по ра же не вој
ске, ко ја их је без ика квих пи та ња 
мо би ли са ла. И не са мо да од го ва
ра ју, већ да бу ду ка жње ни од у зи ма
њем ча сти и имо ви не. При ме ра је 
мно го. У овом на пи су би ће ре чи о 
једноj – суд би ни др Алек сан дра Па вло ви ћа.

Вр шњак два де се тог ве ка, ро ђен 1900. го ди не у Бе-
лој Ре ци под но Це ра, Алек сан дар Па вло вић, са де
чач ким сно ви ма из род ног ме ста, оти снуо се у жи
вот. Пр во у Ша бац, у гим на зи ју, па по том у Беч на 
сту ди је ме ди ци не. Вре дан и оштро у ман, све за дат
ке ка ко жи вот не, та ко и школ ске, успе шно је са вла
ђи вао, на лич но и за до вољ ство ро ди те ља. Са ди пло
мом док то ра ме ди ци не Уни вер зи те та у Бе чу ку да 
ће не го у Отаџ би ну?! Тач ни је у за ви чај, у Ма чву у 
пре ле по се ло Ли по лист. Јед но став но, био је не пи
са ни оби чај, да се по за вр ше ним шко ла ма тре ба 

оду жи ти ро ду и Отаџ би ни. То је био де ло твор ни па
три о ти зам и ро до љу бље о ко ји се ни је оглу шио ни 
др Алек сан дар Па вло вић.

По истом прин ци пу у Ма чван ском Пр ња во ру об
ре ла се 1932. го ди не док тор ме ди ци не Уни вер зи те-
та у Бе о гра ду Је ле на Ми ха и ло вић, ћер ка ша бач ког 
про то је ре ја Дра ги ћа Ми ха и ло ви ћа. И ка ко Про ви
ђе ње уде си, из ме ђу дво је мла дих ле ка ра ро ди ла 
се љу бав. Бра ком је кру ни са на пред ол та ром цр
кве Св. Са ве у Бе о гра ду 1935. У апри лу 1937. го ди не 
у Ли по ли сту им се ро ди ла кћер ка Спо мен ка. Кра
јем но вем бра 1938. го ди не по упу ту Ми ни стар ства 

др Алек сан дар Па вло вић Са супругом Је ле ном

>>> ДА СЕ НЕ ЗА БО РА ВИ >>>>>>

ЖР ТВе Не РА зУМ НОГ ВРе Ме НА:
ДР АЛЕК САН ДАР ПА ВЛО ВИЋ

Прав да за ка сни ла 
ви ше од шест 

де це ни ја
Мо би ли сан 1944. У ЈВУО, умро ле че ћи ти фу са ре 1945, 

пост хум но ка жњен,а ре ха би ли то ван тек 2009. Го ди не
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ОТ КРИ ЋА НА УЧ НИ КА УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА 
У ПеН СИЛ ВА НИ ЈИ О РеТ КОЈ БО Ле СТИ FoP

ПРО ГРе СИВ НО 
ОКО ШТА ВА ње зБОГ 

„КВА РА“ НА Ге НУ
Fi brodyspla sia Os si fi cans Pro gres si va (FoP) је рет ка ге

нет ска бо лест од ко је обо ли јед на у два ми ли о на осо ба. 
Ско ро све осо бе ко је има ју FoP се ра ђа ју са де фор ма
ци ја ма пал че ва на но га ма ко је се пре по зна ју на ро ђе
њу, што је кључ но за по ста вља ње пре ци зне ди јаг но зе. 
FoP ка рак те ри ше про гре сив но око шта ва ње ме ког тки
ва, услед че га до ла зи до трај ног гу бит ка по кре тљи во сти 
и ин ва ли ди те та. Симп то ми по чи њу у ра ном де тињ ству 
и ја вља ју се у об ли ку осе тљи вих оте кли на на гла ви, вра
ту или ле ђи ма ко је се за тим пре тва ра ју у кост. Иако не 
по сто ји ефи ка сно ле че ње, ва жно је из бе га ва ти фи зич
ке тра у ме ме ког тки ва (би оп си је, ињек ци је, хи ру шке за
хва те) и ви ру сне ин фек ци је за то што све ово мо же иза
зва ти про гре си ју бо ле сти. Пре вен ци ја тра у ме је глав ни 
аспект не ге, а по ста вља ње по гре шне ди јаг но зе и не а
де кват не ин тер вен ци је па ци јен та ску по ко шта ју. Код 
FoPа и нај ма ња тра у ма ме ког тки ва иза зи ва и убр за
ва око шта ва ње што до во ди до ин ва ли ди те та. По ку ша ји 
да се от кло ни но во на ста ла кост код па ци је на та са FoP
ом во ди до ма сив ног ства ра ња но вих ко сти ју. 

На Уни вер зи те ту у Пен сил ва ни ји 23. апри ла 2006. го-
ди не окри вен је ген на ко ме је квар. 

Пет го ди на ка сни је, исти тим на уч ни ка, пред во ђен др 
Фре де ри ком Ка пла ном и др Ај лин Шор, во де ћим екс
пер ти ма за ову бо лест, об ја вио је раз вој но вог ге нет ског 
при сту па ко ри сте ћи ма ле де ло ве РНК да би бло ки ра
ли по себ но оште ће ну ко пи ју FoP ге на у ће ли ја ма, а да 
не оште те нор мал ну ко пи ју. Сва ко људ ско би ће има две 
ко пи је ге на ACVR 1/ALK 2 у сва кој ће ли ји у те лу. Осо бе 
са FoPом има ју јед ну нор мал ну ко пи ју и јед ну оште
ће ну ко пи ју ге на у сва кој ће ли ји – опа сна по ја ва услед 
ко је до ла зи до пре ве ли ке ак тив но сти ACVR 1, а он да и 
до ства ра ња ко сти ју што је ужа сна по сле ди ца FoPа. 
Фан тан ти чан на пре дак код овог при сту па је чи ње ни
ца да ак тив ност ACVR1/ALK2 у ће ли ји ни је за у ста вље
на, већ је све де на на нор мал ни ни во, слич но ће ли ја ма 
без FOP му та ци је. Ће ли је ко ри шће не у екс пе ри мен ти-
ма су ма тич не ће ли је до би је не из млеч них зу ба де це 
са FoPом и кон трол не гру пе (без FoPа) у „FoP про гра
му зу бић ви ла“. 

Иако ова сту ди ја пру жа до ка зе о ефи ка сној те ра пи ји 
за FoP, овај при ступ се мо ра по твр ди ти на мо де ли ма ми
ше ва пре не го што се узме у об зир за упо тре бу код љу ди. 
Осим то га, још не ке пре пре ке тре нут но сто је на том пу
ту: пре све га без бед но уно ше ње ма лих RNK ду пли ка та у 
ће ли је људ ског те ла. „Дуг пут је пред на ма,“ ка жу ис тра
жи ва чи, „али смо на пра ви ли ве ли ки пр ви ко рак“.

У Ср би ји је за са да ре ги стро ва но дво је обо ле лих од 
FoPа.

Пре ве ла и об ра ди ла 
Jелена ми ло ше вић, пред сед ни ца На ци о нал не 

ор га ни за ци је за рет ке бо ле сти Ср би је

здра вља Кра ље ви не Ју го сла ви је сти жу у Љу бо ви ју. 
Док тор Алек сан дар Па вло вић по ста је управ ник Ба
но вин ске бол ни це у Љу бо ви ји и фи зи кус Сре за ра
чан ског. У де цем бру 1938. го ди не ро ди ла им се дру га 
кћер ка Би ља на, ко ја ће по ћи ро ди тељ ским сто па ма 
и по ста ти по зна ти ша бач ки ги не ко лог.

По сле не мач ког бом бар до ва ња Љу бо ви је, остав
ши без до ма, ле ка ри су пру жни ци Је ле на и Алек сан
дар, са две ма ле ћер ке, вра ћа ју се ужем за ви ча ју у 
фе бру а ру 1943. го ди не. Док тор ка Је ле на на ста вља 
слу жбу у Шап цу, а Алек сан дар у Бо га ти ћу. У Шап цу, 
по чет ком 1944. го ди не до би ја ју тре ћу ћер ку – Сло-
бо дан ку-Бо бу. Већ кра јем мар та 1944. го ди не док то-
ра Алек сан дра Па вло ви ћа Вр хов на ко ман да ЈВуО 
(Ју го сло вен ске вој ске у отаџ би ни) мо би ли ше у са
ни тет при шта бу Цер скома је вич ке гру пе кор пу са. 
Опет је у при о ба љу Дри не ле че ћи обо ле ле и ра ње
не при пад ни ке ЈВуО.

Усле ди ла је по том „Бо сан ска гол го та“ ЈВуО. Сви 
ње ни при пад ни ци де ли ли су са мо зло жи во та: глад, 
зи му, ра ња ва ња и ти фус. Ле ка ри и са ни тет ско осо
бље по себ но. Ле чи ли су ти фу са ре, срп ске „апо сто
ле ја да“, обо ле ва ју ћи и уми ру ћи, као и сви дру ги до 
ко нач ног ис хо да рат них опе ра ци ја. зна се ка ко је 
рат за вр шен, а док тор Алек сан дар је умро 3. ја ну а
ра 1945. го ди не - ле че ћи ти фу са ре. Са хра њен је не-
где на Ја бу ци у Ис точ ној Бо сни. При дру жио се не
зна ним и нео по је ним гро бо ви ма.

У по рат ном вре ме ну „за слу га и зло чи на“ ни су 
ува жа ва не ни мо би ли за ци о не на ред бе, ни чи ње
ни це да су Алек сан дров отац Га ври ло и брат Све то
зар, бра не ћи до мо ви ну, по ги ну ли у Пр вом свет ском 
ра ту. Ни чи ње ни ца да се ле кар, и у вој ној фор ма ци ји 
дру га чи јег иде о ло шког опре де ље ња, мо же ба ви ти 
је ди но сво јим ху ма ним по зи вом – ле че њем ра ње
них и обо ле лих. Усле ди ла је од ма зда кон фи ска ци
јом све га што је док тор Алек сан дар имао у род ној 
Бе лој Ре ци и ку ће на Ка мич ку у Шап цу. А су пру зи 
док тор Је ле ни тек је пред сто ја ло да на пут из ве де 
три ма ло лет не ћер ке.

Док тор Је ле на Па вло вић, кон фи ска ци јом обес ку
ће на, смр ћу су пру га жи го са на као при пад ни ца ЈВуО 
и са мо хра на мај ка три ћер ке, сто јич ки је под не ла 
све не да ће. Сви ла је ћер ке око се бе. Исто вре ме но 
им је би ла и отац и мај ка. Без по го вор но је од го ва
ра ла на не нор ми ра не зах те ве свог по зи ва у рат ним 
и по рат ним усло ви ма у Шап цу. Као шеф ин фек тив
ног оде ле ња Др жав не бол ни це ле чи ла је ти фу са ре 
и дру ге. И са ма обо лев ши од пе га вог ти фу са, је два 
је пре жи ве ла. Ка да се опо ра ви ла по по тре би слу
жбе за вр ши ла је Курс из ра ди о ло ги је и ра ди ла на 
рент ге ну у Шап цу све до пен зи о ни са ња 1970. го ди не. 
Упо ко ји ла се у Шап цу 9. ок то бра 1983. го ди не.

Док тор Алек сан дар Па вло вић ре ха би ли то ван је 
Ре ше њем Окру жног су да у Шап цу 2009. го ди не.

Сред ња ћер ка Би ља на, ги не ко лог у Шап цу, на
ста ви ла је ро ди тељ ски по зив и пре ра но пре ми ну
ла 1994. го ди не. Нај ста ри ја ћер ка Спо мен ка, про фе-
сор исто ри је у Шап цу, пен зи о ни са на је 2002. го ди не 
у Шап цу. Нај мла ђа, Сло бо дан ка, ди пло ми ра ни ин
же њер шу мар ства рад ни век је про ве ла и као пен
зи о нер жи ви у Бе о гра ду.

Оне су са мај ком све до чи ле и пре жи ве ле не ра
зум но вре ме, без ду шне љу де. Ус кра ће не за оче ву 
љу бав уса ди ле су се би у ду шу на ци о нал но до сто
јан ство, оче ву људ скост и ча сност. Та ко су се осе ћа
ле и по на ша ле. Ни су за бо ра ви ле не ра зум но вре ме, 
ни ње го ве не ра зум не уче сни ке. Пра шта ње су пре
пу сти ле Оном ко ме тре ба!

 Прим. др Пре драг То јић

ВЕ СТИ И ЗА НИ МЉИ ВО СТИ >>    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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ВЕ СТИ И ЗА НИ МЉИ ВО СТИ >>    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ПА У КО ВА СВИ ЛА 
Ре Ге Не РИ Ше 

АК СОН
По вре де не ра ва пред ста вља ју че сту ком пли ка ци ју на

ро чи то у са о бра ћај ним уде си ма. Уко ли ко се бр зо хи
рур шки не ин тре ве ни ше до ла зи до па ра ли зе и трај ног 
ин ва ли ди те та. Гру па ауто ра из Ха но ве ра и Ци ри ха из
но си ре зул та те сво јих ис тра жи ва ња ко ја се од но се на 
опо ра вак ду гих не ра ва по сле по вре де. екс пе ри мент је 
из во ђен на ов ци. Ис пи ти ван је по вре ђе ни Н. ти би а лис. 
Де фект нер ва био је дуг шест цен ти ме та ра. за пре мо
шћа ва ње де фек та је ко ри шћен ма те ри јал на пра вљен 
од па у ко вих ни ти. Исто вре ме но је ком па ра тив но пра
ћен опо ра вак ауто лог ног нер вног граф та.

Сту ди ја је по ка за ла да па у ко ва сви ла омо гу ћа ва ми
гра ци ју Шва но вих ће ли ја, ак со нал но про ра ста ње и ре
ми је ли ни за ци ју. Био је за па жен и елек тро фи зи о ло шки 
опо ра вак што је до ве ло и до функ ци о нал ног опо рав
ка нер ва. По сле 10 ме се ци ни је би ло зна чај не елек тро
фи зи о ло шке раз ли ке из ме ђу ис пи ти ва ног ти би јал ног 
нер ва тре ти ра ног па у ко вом сви лом и ауто лог не нер
вне тран сплан та ци је. Чи ње ни ца да по сто ји на пре дак 
и да до ла зи до опо рав ка ка да се нерв тре ти ра па у ко вом 
сви лом има зна чај не кли нич ке им пли ка ци је у ре кон
струк тив ној хи рур ги ји оште ће них не ра ва.

Рад је об ја вљен фе бру а ра 2011. го ди не

Из БОР Ле КА РА,
ОН ДА ОВе РА
КњИ ЖИ Це

Гра ђа ни ко ји се до са да ни су пот пи са ли из ја ву о иза
бра ном ле ка ру, ипак ће то мо ра ти да учи не пре не го 
што на ред ни пут ове ре здрав стве ну књи жи цу. Осим то
га, услов је и да им по сло дав ци ре дов но упла ћу ју до
при но се за здрав стве но оси гу ра ње.

До са да је око 6,7 ми ли о на гра ђа на Ср би је иза бра ло 
ле ка ра, тач ни је око 81 од сто њих. У Ми ни стар ству здра

вља на во де да ви ше од 80 од сто по тре ба па ци је на та тре
ба да бу де за до во ље но на ни воу при мар не здрав стве не 
за шти те. Циљ оба ве зног из бо ра ле ка ра је сте ус по ста
вља ње ефи ка сни јег и бо љег здрав стве ног си сте ма, као 
и да се по зи ва њем на пре вен тив не и скри нинг пре гле
де и про гра ме спре чи на ста нак ве ћих обо ље ња.

Гра ђа ни ко ји до са да ни су иза бра ли ле ка ра, ве ро ват
но ни су има ли по тре бу за ле че њем, а пр ви пут кад до
ђу мо ћи ће да иза бе ру ле ка ра и да им се по том ове ри 
и књи жи ца.

И без ове ре не књи жи це, од но сно без ле ка ра иза бра
ног до 3. ју на, гра ђа ни ће мо ћи да до би ју хит ну ме ди
цин ску по моћ бес плат но, на те рет сред ста ва оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња.

ИНО ВИА: ГУ БИ ЦИ 
зБОГ КУР СА

Удру же ње ИНО ВИА, ко је оку пља 16 свет ских про из во-
ђа ча ино ва тив них ле ко ва, обра ти ло се пре ми је ру Ср
би је и ми ни стар стви ма здра вља и тр го ви не зах те ва ју
ћи ускла ђи ва ње зва нич ног кур са за на бав ку ле ко ва са 
ре ал ним кур сом.

Ка ко се на во ди у са оп ште њу, фар ма це ут ске ку ће ко
је по слу ју у Ср би ји на сва кој ку ти ји ле ка гу бе ви ше од 
18 од сто, јер се од лу ком Вла де Ср би је на бав ка ле ко ва и 
да ље об ра чу на ва по кур су од 99 ди на ра. 

Чла ни це удру же ња за тра жи ле су да се утвр ди за кон
ска оба ве за ко рек ци је це на ле ко ва са кур сом евра на 
ме сеч ном ни воу, или сва ки пут ка да раз ли ка из ме ђу 
зва нич ног кур са На род не бан ке Ср би је и кур са Уред бе 
из но си ви ше од три од сто. Из тог удру же ња упо зо ри ли 
су да раз ли ка у ре ал ном и фор мал ном кур су из у зет
но не га тив но ути че на по сло ва ње свих фар ма це ут ских 
ком па ни ја ко је су при сут не у Ср би ји, а мо же има ти по
сле ди це и на снаб де ве ност тр жи шта. Они су под се ти ли 
да су фар ма це ут ске ком па ни је 2011. при ста ле да све ле
ко ве са та ко зва них А и А1 ли ста ис по ру чу ју по 10 од сто 
ни жој це ни у од но су на зва нич ну це ну из Ли сте ле ко
ва, што је бу џе ту Ср би је до не ло уште ду од 1,2 ми ли јар
де ди на ра го ди шње.

У пи сму се ис ти че да ми ни стар ства здра вља и тр го
ви не већ го ди ну да на ни су об но ви ла ре дов ну Од лу ку 
о мак си мал ним ве ле про дај ним це на ма но вих ле ко ва, 
а због тог ка шње ња ви ше од 400 ле ко ва ни је до ступ но 
па ци јен ти ма.

Ме ЂУ НА РОД НА 
КОН Фе РеН ЦИ ЈА 
„СР Це Ре ГИ ЈИ“

Пр ва ре ги о нал на ми ни стар ска кон фе рен ци ја о до на
тор ству и тран сплан та ци ји ор га на  Ср це ре ги ји, одр
жа на је 4. ју на у за гре бу. Циљ кон фе рен ци је био је је
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сте да обез бе ди ан га жман и по ли тич ку пот по ру зе ма ља 
чла ни ца здрав стве не мре же ју го и сточ не евро пе раз во
ју успе шних про гра ма до на тор ства и пре са ђи ва ња ор
га на, ба зи ра ним на етич ким прин ци пи ма, пре по ру ка
ма и смер ни ца ма Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је и 
на зах те ви ма европ ске уни је.

зе мље чла ни це здрав стве не мре же ју го и сточ не евро
пе, на чи јем че лу је ми ни стар здра вља Хр ват ске Рај
ко Осто јић, су о ча ва ју се с ни зом етич ких, ор га ни за циј
ских и струч них иза зо ва у под руч ју тран сплан та циј ске 
ме ди ци не.

Ка ко пре но се хр ват ски ме ди ји, Хр ват ска је да нас во
де ћа у све ту пре ма бро ју до но ра и оба вље них за хва та. 
Про шле го ди не пре са ђе но је укуп но 413 ор га на, нај ви
ше бу бре га и је тре, а на ми ли он ста нов ни ка би ло је 
укуп но 34,5 од сто до но ра или 13 по сто ви ше у од но су 
на 2010, че ти ри од сто ви ше тран сплан та ци ја и 14 од сто 
ма ње бо ле сни ка на ли сти че ка ња.

Но ва кон крет на по твр да раз ме ни ис ку ства у ре ги ји 
сти же већ по чет ком ју ла, ка да ће тим КБЦа за греб у 
Под го ри ци по мо ћи ко ле га ма у пр вој тран сплан та ци
ји бу бре га у Цр ној Го ри. Слич на са рад ња на ја вље на је 
и са БиХ. 

На кон фе рен ци ји су уче ство ва ли ми ни стри или њи
хо ви нај бли жи са рад ни ци из де сет др жа ва чла ни ца 
Мре же – Ал ба ни је, БиХ, Бу гар ске, Цр не Го ре, Изра е ла, 
Мол да ви је, Ма ке до ни је, Ру му ни је, Сло ве ни је и Ср би
је, као и пред став ни ци европ ске ко ми си је и европ ске 
уни је у Хр ват ској, Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је и 
струч ња ци из тран сплан та циј ске ме ди ци не.

ВЛА ДИ МИР
БУМ БА ШИ РЕ ВИЋ 

НО ВИ РеК ТОР 
Де кан Ме ди цин ског фа

кул те та, проф. др Вла ди
мир Бум ба ши ре вић иза
бран је за но вог рек то ра 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
на тро го ди шњи ман дат 
ко ји по чи ње 1. ок то бра.

Проф. Бум ба ши ре вић 
ро ђен је 1951. у Бе о гра ду. 
Ме ди цин ски фа кул тет 
за вр шио је са про сеч ном 
оце ном 9,57, док тор ску 
ди сер та ци ју од бра нио је 
1985, а зва ње спе ци ја ли-
сте ме ди ци не сте као 1993. 
го ди не. Ре дов ни је про
фе сор Ме ди цин ског фа
кул те та и шеф Ка те дре за 
хи сто ло ги ју и ем бри о ло

ги ју. Ре дов ни је члан СА НУ од 2009. го ди не. Об ја вио је 
22 ра да у ин тер на ци о нал ним ча со пи си ма, 12 у ино
стра ним мо но гра фи ја ма, 25 у до ма ћим ча со пи си ма. 
Ра до ви ака де ми ка Вла ди ми ра Бум ба ши ре ви ћа ци
ти ра ни су 47 пу та.

ИН ФОР МА ТИ зА ЦИ ЈА 
ДО МА зДРА ВЉА 

НО ВИ САД
У окви ру про јек та Ми ни стар ства здра вља Ре пу бли ке 

Ср би је и Свет ске бан ке, „Пру жа ње уна пре ђе них услу га 
на ло кал ном ни воу“ – DILS за ин фор ма ти за ци ју До ма 
здра вља Но ви Сад из дво је но је око 120.000 евра. До му 
здра вља Но ви Сад ис по ру че на је ра чу нар ска опре ма 
нај но ви је ге не ра ци је (100 пер со нал них ра чу на ра, 50 
штам па ча, три баркод чи та ча и 70 чи та ча кар ти ца), ин
ста ли ра на ло кал на ин фор ма тич ка мре жа (LAN и WAN) 
и обез бе ђе на сред ства за уна пре ђе ње по сто је ћег софт
ве ра. Кроз ре а ли за ци ју про јек та обез бе ђе на је и обу ка 
здрав стве них про фе си о на ла ца за ко ри шће ње сер ти фи
ко ва ног софт ве ра ко ји, по ред на ци о нал ног, по се ду је и 
европ ски Euro rec сер ти фи кат што га ран ту је ис пу ња ва
ње свих зах те ва нео п ход них за са вре ме но по сло ва ње 
здрав стве не уста но ве.

У но во сад ском до му здра вља, по во дом по др шке раз
во ја и уна пре ђе ња ин фор ма ци о ног си сте ма ове уста
но ве, одр жа на је кра јем ма ја кон фе рен ци ја за но ви на
ре на ко јој су го во ри ли др Жи во та Ла за ре вић, ди рек тор 
До ма здра вља Но ви Сад, проф. др Пе тар Бу лат, по моћ
ник ми ни стра здра вља, На да Те о до си је вић, ко ор ди на
тор за раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја про јек та DILS 
и Пре драг Ђор ђић, шеф од се ка за ин фор ма ти ку До ма 
здра вља Но ви Сад.

Као део ак тив но сти про јек та DILS, кроз ре а ли за ци ју 
ком по нен те за ин фор ма ти за ци ју из дво је но је 1,2 ми ли
о на евра за софт вер као и 5,1 ми ли о на евра за харв дер за 
свих 158 до мо ва здра вља у Ср би ји, за во де за здрав стве
ну за шти ту сту де на та у Бе о гра ду, Но вом Са ду и Ни шу и 
за Град ски за вод за ге рон то ло ги ју у Бе о гра ду. До мо ви
ма здра вља до де ље на су фи нан сиј ска сред ства за не за
ви сно спро во ђе ње на бав ке сер ти фи ко ва ног софт ве ра. 
Уво ђе ње сер ти фи ко ва ног софт ве ра омо гу ћи ће при ме
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ну елек трон ских здрав стве них кар то на у свим до мо
ви ма здра вља. 

Ко ри шће њем елек трон ске до ку мен та ци је уме сто тра
ди ци о нал не па пир не, по сти же се ве ли ка уште да вре ме
на и нов ца. Ин фор ма ти за ци јом при мар не здрав стве не 
за шти те кла сич ни здрав стве ни кар тон би ће за ме њен 
елек трон ским здрав стве ним кар то ном (езК), а у бол
ни ца ма ће езК за ме ни ти исто ри је бо ле сти са свим из
ве шта ји ма, а све то са свим по треб ним ме ра ма у ве зи 
са си гур но шћу и без бед но шћу по да та ка, као и за шти
те при ват но сти па ци је на та. 

зна чај ну ко рист од ин фор ма ти за ци је има ће па ци
јен ти, јер ће се сви по да ци о ње го вом здрав стве ном 
ста њу на ла зи ти на јед ном ме сту. здрав стве ним рад ни
ци ма (ле ка ри ма и се стра ма) би ће омо гу ће но да ла ко 
при сту пе по да ци ма ко ји су од зна ча ја за про цес ле че
ња, а исто вре ме но се си гур но сти и без бед но сти по да
та ка, као и за шти ти при ват но сти па ци је на та по све ћу
је ве ли ка па жња. 

Крај њи циљ ин фор ма ти за ци је је ства ра ње ин те гри
са ног здрав стве ног ин фор ма ци о ног си сте ма Ре пу бли
ке Ср би је, ко ји ће обез бе ди ти до ступ ност здрав стве них 
по да та ка свим уче сни ци ма у здрав стве ном си сте му у 
скла ду са њи хо вим уло га ма и од го вор но сти ма. Ин те
гри са ни ин фор ма ци о ни си стем здрав ства се раз ви ја у 
скла ду са зах те ви ма стан дар да ISo 27001.

ДАН ФАР МА КО Ге НО МИ Ке 
У Бе О ГРА ДУ

Ге Не ТИЧ КИ 
ПРО ФИЛ СРП СКе 

ПО ПУ ЛА ЦИ Је
Сим по зи јум Дан фар ма

ко ге но ми ке, ко ји је имао за 
циљ да ин фор ми ше струч
ну и оп шту јав ност о зна ча
ју при ме не до стиг ну ћа из 
ове обла сти у сва ко днев
ној ме ди цин ској прак си, 
одр жан је 5. ју на у Бе о гра
ду. Да ни фар ма ко ге но ми
ке до са да су ор га ни зо ва
ни са мо у Грч кој, Ита ли ји 
и на Мал ти. У окви ру сим
по зи ју ма при ка за ни су ре

зул та ти се квен ци ра ња ком плет них ге но ма за 50 пред
став ни ка срп ске по пу ла ци је. Ге но ми су ана ли зи ра ни 
на зна чај не ге не тич ке мар ке ре. На тај на чин, до би је на 
је тач на ин фор ма ци ја о фар ма ко ге но мич ким мар ке
ри ма за ко је је по треб но уве сти ге не тич ко те сти ра ње у 
на шој зе мљи, а ко ја мо же да по слу жи и при са ста вља
њу ли сте ле ко ва ко ја од го ва ра ге не тич ком про фи лу ста
нов ни штва Ср би је. 

зна ња из фар ма ко ге но ми ке на шла су сво ју при ме
ну у ле че њу мно гих бо ле сти. Реч је о на у ци ко ја из у
ча ва ва ри ја ци је у ге нет ском за пи су и на осно ву ње га 

да је пре дик ци ју о ефи ка сно сти и ток сич но сти ле ка за 
сва ког по је дин ца. Ге не ти ча ри и ле ка ри у Ср би ји уве ли 
су фар ма ко ге но мич ке те сто ве ме ђу пр ви ма у евро пи, 
а са вре ме на ме ди ци на под ра зу ме ва да те ра пи ја бу де 
при ла го ђе на по је ди нач ном па ци јен ту, ка ко би ле че ње 
би ло што ефи ка сни је.

Сим по зи јум у Бе о гра ду ор га ни зо ва ли су Gol den He
lix Ин сти тут за би о ме ди цин ска ис тра жи ва ња у Ати ни, 
Ин сти тут за мо ле ку лар ну ге не ти ку и ге не тич ко ин же
њер ство и На ци о нал на асо ци ја ци ја за уна пре ђе ње и 
раз вој ре ге не ра тив не ме ди ци не.

УМР ЛА ЛеЈ ЛА 
ДеН МАРК, 

НАЈ СТА РИ ЈИ 
Пе ДИ ЈА ТАР

Нај ста ри ји ле кар на све ту, пе ди ја тар Леј ла Ден марк, 
пре ми ну ла је у 114. го ди ни у Атлан ти у САД, по чет ком 
апри ла ове го ди не. Ле и ла је ро ђе на 1. фе бру а ра 1898, а 
ра ди ла је до сво је 103. го ди не у јед ној бол ни ци у аме
рич кој Атлан ти, ка да је оти шла у пен зи ју.

Ден мар ко ва је оства ри ла им пре сив ну ле кар ску ка ри
је ру. Би ла је тре ћа же на ко ја је до би ла ле кар ску ди пло
му на Уни вер зи те ту у Џор џи ји и ра ди ла је на раз во ју 
вак ци не за ве ли ки ка шаљ. Док тор ка Ден марк би ла је 
пр ви пе ди ја тар у бол ни ци за де цу отво ре ној у Атлан
ти још 1931. При ма ла је па ци јен те и у сво јој ку ћи, а као 
во лон тер при ло кал ној цр кви по ма га ла је де ци из си
ро ма шних по ро ди ца. Од ли ко ва на је број ним при зна
њи ма за до при нос у до ме ну ди јаг но сти ке и ле че ња. 
за ни мљи во да је др Леј ла би ла про тив ник бр зе хра не 
и слат ки ша, па је не ко ли ко пу та од би ла ро ђен дан ску 
тор ту јер она са др жи ше ћер, а пре по ру чи ва ла је да се 
пи је са мо во да. Ден мар ко ва је го во ри ла да је сми сао за 
ху мор кључ за дуг жи вот.
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I. ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
ЛекарскакомораСрбијејеобавезна,независнаипрофесионал

наорганизацијалекара–докторамедицине–којикаопрофесијуу
РепублициСрбијиобављајупословездравственеделатности.

Члан 2.
ОвимстатутомЛекарскекомореСрбије(удаљемтекстуКомора)

ближесеуређују:назив,седиште,унутрашњаорганизацијаирадКо
море,пословикојеКомораобављауоквирузаконскиховлашћења,
начинобављањапословаКоморе,састав,начинипоступакизбора
инадлежносторганаКоморе,бројчлановауорганимаКоморе,на
чинизбораиопозивачлановауорганимаКоморе,органКоморе
којиименујепосредника,поступакпосредовања;органКоморекоји
образујесудовечасти,саставсудовачасти,условиначиниизбора
иразрешењасудија,надлежностсудовачасти,лакшеитежепо
вредепрофесионалнихдужностииугледачланаКоморе,поступак
пресудомчасти,изрицањемера,начинизвршењаизреченихмера
ироковизапокретањепоступкаиизвршењемера,каоидругапи
тањаодзначајазарешавањеспорова,праваидужностичланова
Коморе,огранциКоморе,организацијаиорганиогранакаКоморе
ињиховоседиште,обављањестручнихпословазаКомору,посре
довањеуспоровима,стручнаслужбаКоморе,општиактиКоморе,
финансирањеКоморекаоидругапитањаодзначајазарадиор
ганизацијуКоморе.

Члан 3.
НазивКомореје:ЛекарскакомораСрбије.
СкраћениназивКомореје:ЛКС.
СедиштеКоморејеуБеограду.
НазивКоморенаенглескомјезику:SERBIANMEDICALCHAM

BER.
Прикомуницирањусаиностранствомкористисеенглескијезик

иназивКоморенаенглескомјезику.

Члан 4.
Коморајеправнолицесаправима,обавезамаиодговорностима

утврђенимзакономиовимстатутом.
УправномкомуницирањусатрећимлицимаКомораиступаса

мосталноинеограниченоусвојеимеизасвојрачун,азасвоје
обавезеодговарасвимсвојимсредствима.

Комораимаправодастичеимовинуиимовинскаправаидањима
самосталнорасполаже.

СредствазарадКомореобезбеђујусенаначинпрописанЗако
номокоморамаздравственихрадника(удаљемтексту:Закон)и
овимстатутом.

Члан 5.
КоморупредстављаизаступадиректорКоморе.

Члан 6.
ПечатКоморејеокруглогоблика,пречника32mm,сагрбомРепу

бликеСрбијеусрединииисписанимтекстомнаћирилиципоободу:
РепубликаСрбија,ЛекарскакомораСрбије,Београд.

ПечатКоморекористисеусвакодневномправномифинансијском
прометуприликомовередокуменатакојепотписуједиректорКоморе
идругихдокуменатакоједонесуорганиКоморе.

ЗачувањепечатаодговаранјеГенералнисекретарКоморе.
Бројпечатаињиховокоришћењеутврђујесеодлукомдиректо

раКоморе.
ШтамбиљКоморејеправоугаоногобликавеличине55x25mm

саистимтекстомнаћирилицикаоипечат,садодаткомпростора
забројделоводногпротоколаидатум.

Регионалнелекарскекомореимајусвојпечат,округлогоблика,
пречника32mm,сагрбомРепубликеСрбијеусрединииисписаним
текстомнаћирилиципоободу,ито:

1)РепубликаСрбија,ЛекарскакомораСрбије,Регионалнале
карскакомораБеограда,Београд,

2)РепубликаСрбија,ЛекарскакомораСрбије,Регионалнале
карскакомораВојводине,НовиСад,

3)РепубликаСрбија,ЛекарскакомораСрбије,Регионалнале
карскакоморазајугоисточнуСрбију,Ниш,

4)РепубликаСрбија,ЛекарскакомораСрбије,Регионалналекар
скакоморазацентралнуизападнуСрбију,Крагујевац,

5)РепубликаСрбија,ЛекарскакомораСрбије,Регионалналекар
скакомораКосоваиМетохије,КосовскаМитровица.

Зачувањепечатарегионалнихкоморанадлежнисусекретари
регионалнихкомора.

Комораимазнак,логотипизаставу.
ЗаставаЛекарскекомореСрбијеимадимензије150x95cm,са

знакомЛекарскекомореСрбијеусредини,величине36x36cm,са
беломподлогом.

ЗаставаЛекарскекомореСрбијекористисеуслужбенимпро
сторијамаЛекарскекомореСрбије.

ЗнакКоморејестаризнакСрпскоглекарскогдруштваиз1901.
године.

ЗнакКоморејезаштићен.
Комораимагласилосаграфичкимзнакомкојизаштићен.
КоморапрослављакрснуславуСветиВрачи.

Члан 7.
РадКомореињенихорганајејаван.

II. УНУ ТРА ШЊА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА КО МО РЕ

Члан 8.
ЛекарскакомораСрбијевршиповеренепословеиосталезадатке

ипословепредвиђенезакономиовимстатутомпосредствомсвојих
органаиорганасвојихогранака.

ОгранциКоморесурегионалнекомореЛекарскекомореСрбије
(удаљемтексту:регионалнекоморе).

ОгранциКоморе–Регионалнекоморесуосновниобликтерито
ријалногорганизовањаиповезивањачланова,установљенеради
непосредногостваривањациљеваизадатакаКомореизаједничких
интересачланованаподручјунадлежностирегионалнекоморе.

УсаставуЛекарскекомореСрбијесу:

Наосновучлана19.став2.тачка1)Законаокоморамаздравственихрадника(„Службенигла
сникРС“,број107/05),СкупштинаЛекарскекомореСрбијенаседнициодржаној28.септембра
2006.годинедонелаје

СТА ТУТ

ЛекарскекомореСрбије



50 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУН 2012 ЈУН 2012 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 51

1)ЛекарскакомораСрбијеРегионалналекарскакомораБе
ограда;

2)ЛекарскакомораСрбијеРегионалналекарскакомораВојво
динесаседиштемуНовомСаду;

3)ЛекарскакомораСрбијеРегионалналекарскакоморазају
гоисточнуСрбијусаседиштемуНишу;

4)ЛекарскакомораСрбијеРегионалналекарскакоморазацен
тралнуизападнуСрбијусаседиштемуКрагујевцу;

5)ЛекарскакомораСрбијеРегионалналекарскакомораКосова
иМетохијесаседиштемуКосовскојМитровици.

Члан 9.
Подручјарегионалнихлекарскихкомораизпретходногчлана

чинеопштине:

1)затериторијуЛекарскекомореБеоградасвеопштиненате
риторијиградаБеограда.

2)затериторијуЛекарскекомореВојводинесвеопштиненате
риторијиАутономнепокрајинеВојводине.

3)затериторијуЛекарскекоморејугоисточнеСрбијеопштине:
Пожаревац,Голубац,ВеликоГрадиште,МалоЦрниће,Жабари,
ПетровацнаМлави,Неготин,Кладово,Мајданпек,Кучево,Жа
губица,Зајечар,Бор,Књажевац,Бољевац,Сврљиг,Алексинац,
СокоБања,Ражањ,Ниш,Пирот,БелаПаланка,Димитровград,
Бабушница,Лесковац,Бојник,Лебане,Медвеђа,ГаџинХан,Вла
сотинце,Врање,Бујановац,ВладичинХан,Сурдулица,Трговиште,
Босилеград,ЦрнаТрава,Прешево,Крушевац,Ћићевац,Варварин,
Александровац,Брус,Прокупље,Куршумлија,Дољевац,Мероши
на,Житорађа,Блаце;

4)затериторијуЛекарскекоморецентралнеизападнеСрбијеоп
штине:Смедерево,СмедеревскаПаланка,ВеликаПлана,Богатић,
Шабац,Владимирци,Лозница,Коцељева,Уб,Крупањ,Лајковац,
МалиЗворник,Осечина,Ваљево,Љубовија,Мионица,Аранђело
вац,Топола,Рача,Баточина,Свилајнац,Крагујевац,Кнић,Ћупри
ја,Јагодина,ГорњиМилановац,Косјерић,БајинаБашта,Пожега,
Чачак,Ужице,Чајетина,Рековац,Параћин,Лапово,Деспотовац,
Лучани,Ариље,Краљево,ВрњачкаБања,Трстеник,Ивањица,Но
ваВарош,Прибој,Пријепоље,Сјеница,Рашка,НовиПазар,Тутин
иЉиг;

5)затериторијуЛекарскекомореКосоваиМетохијесвеопштине
натериторијиАутономнепокрајинеКосовоиМетохија.

Регионалнекоморерадиштоквалитетниједецентрализације
својихактивностимогуформирати,напредлогчланстванасвојим
територијама,одређенбројканцеларијарегионалнихкоморауза
висностиодпотребачланстваиматеријалнихмогућностирегио
налнихкомора.

III. ПО СЛО ВИ И ЗА ДА ЦИ КО МО РЕ

По ве ре ни по сло ви

Члан 10.
Комораобављаследећеповеренепословекаојавнаовлашћења:

1)доносиКодексмедицинскеетикеКоморе;
2)вршиупислекарауКоморуииздајечланскукарту;
3)издаје,обнављаиодузимаодобрењезасамосталнирад(у

даљемтексту:лиценца)члановимаКоморенаосновучл.190–198.
Законаоздравственојзаштити;

4)водиименикечлановаКоморе;
5)водицентралнуевиденцијусвихчлановаКоморе;
6)водиИменикоиздатим,обновљенимиодузетимлиценца

ма;
7)водиИменикизреченихдисциплинскихмерачлановимаКо

море;
8)утврђујевисинумесечнечланаринезачлановеКоморе;
9)утврђујеједнократниизноснакнадезауписуИменикКо

море;
10)утврђујеизноснакнадезаиздавањеиобнављањелиценце;
11)утврђујеизноснакнадезаиздавањеизвода,уверењаипо

тврдаизевиденцијакојеКомораводи;
12)организујесудовечастиКоморе;

13)посредујеуспоровимаизмеђучлановаКомореиизмеђучла
новаКомореипацијената;

14)издајеизводеизИменикаКоморе;
15)издајеуверењаипотврдеочињеницамаокојимаводиеви

денцију,акојепредстављајујавнеисправе;
16)издајеидентификационибројчлановимаКоморе.

ПоверенепословеорганиКомореиорганирегионалнихкомора
вршепопоступкупрописаномуЗаконуоопштемуправномпоступку,
акозакономниједрукчијеодређено.

ЗавршењеповеренихпословаКоморадоносиправилнике.
Комораводипосебнеевиденцијезалекаренастажу,лекаре

општемедицине,лекаренаспецијализацији,лекареспецијалисте
иужеспецијалисте,узпосебнуевиденцијучланстваудржавној
праксииприватнојпраксииевиденцијупочаснихчланова.

ЕвиденцијачланстваиименицичлановаКомореводесекаокњи
геикаозбирподатакаукњиженихелектронскимпутем.

Подациизкњигеуписанихчлановаиподациуелектронскојоб
радиморајубитиидентични.

Идентификационибројизтачке16.овогчланамораодговарати
бројуподкојимјечлануписануИменикКоморе.

НасвеодредбеовогчланасагласностдајеминистарствоРепу
бликеСрбијенадлежнозапословездравља.

Одлукеизстава1.тач.8),9),10)и11)овогчланаобјављујусеу
гласникуКомореи„СлужбеномгласникуРепубликеСрбије“.

IV. ОСТА ЛИ ПО СЛО ВИ И ЗА ДА ЦИ КО МО РЕ

Члан 11.
Поредпословаизчлана10,Комораобављаиследећепослове:

1)заступаиштитипрофесионалнеинтереселекарачланова
Комореуобављањупрофесије;

2)старасеоугледучлановаКоморе,односноообављањупо
словаздравственеделатностиускладусаетичкимкодексом;

3)водиевиденцијучлановаКоморекојиобављају,приватну
праксу,акојисууписаниурегистаркоднадлежногоргана,ускла
дусазаконом,анаосновуподатакадобијенихизрегионалних
комора;

4)предлажелистунадзорниказаредовнуиливанреднуспољ
нупроверуквалитетастручнограда,ускладусазакономкојим
сеуређујездравственазаштита,анапредлогерегионалнихко
мора;

5)дајеиницијативузаближеуређивањеначинаобављања
приправничкогстажаиполагањастручногиспита,каоиструч
ногусавршавањаздравственихрадника,односноусловакоје
морајуиспуњаватиздравственеустановеиприватнапраксаза
обављањеприправничкогиспецијалистичкогстажаздравстве
нихрадника;

6)учествујеуутврђивањуноменклатурездравственихуслуга,
критеријумаимерилазаутврђивањеценаздравственихуслугакоје
сеобезбеђујуизсредставаобавезногздравственогосигурања,као
иуутврђивањукритеријумаимерилазазакључивањеуговорао
пружањуздравственезаштитеускладусазакономкојимсеуређује
здравственоосигурање;

7)предлажекритеријумеимерилазаутврђивањеценаздрав
ственихуслугакојесепружајууприватнојпракси,односноцена
здравственихуслугакојесепружајууздравственимустановама,а
којесенеобезбеђујуизсредставаобавезногздравственогосигу
рања,каоивисинуценатихздравственихуслуга;

8)дајеиницијативузадоношењепрописауобластиздравствене
заштитеиздравственогосигурања;

9)дајеиницијативуипредузимамерезаосигурањечланова
Коморекодносиоцаосигурањазаризиккојиможенаступитизбог
стручнегрешкеувршењуздравственеделатностиускладусаза
коном;

10)пружапомоћграђанимауостваривањуправаназдрав
ственузаштитууслучајунестручноги11)пружастручнупомоћ
члановимаКоморе,уЛекарскојкомориСрбијеирегионалним
коморама;

11)заступаинтересечлановаКоморекојиобављајуприватну
праксупризакључивањууговорасаорганизацијомздравственог
осигурања;
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12)дајепредлогзадобијањеназивапримаријуса,ускалдуса
закономкојимсерегулишездравственазаштита,анаосновупред
логарегионалнихкомора;

13)пратиипокрећеиницијативузапредузимањезакономпро
писанихмераувезисаповредомпрописаозабранирекламирања
(оглашавања)уобластиздравственезаштите,анаосновупредлога
иизвештајарегионалнихкомора;

14)разматраначинеунапређењаусловазаобављањездрав
ственеделатности;

15)усарадњисамедицинскимфакултетима,стручнимудруже
њимаидругиморганизаторимаконтинуиранемедицинскееду
кацијекоординираконтинуиранумедицинскуедукацијучланова
Коморе,аимајућиувидупредлогеииницијативерегионалних
комора;

16)водиевиденцијуприкупљенихбодовауоквируконтинуи
ранеедукацијечлановаКоморенеопходнихзаобнављањели
ценце,апремаподацимадостављенимодстранерегионалних
комора;

17)дајемишљењеопризнавањудипломаидругихстручнихи
научнихстепенаобразовањалекара,странихдржављана,стечених
уиностранству,сагласнозакону;

18)покрећеиницијативузаутврђивањепрофесионалнихстандар
дауструцирадиунапређењаздравственезаштите;

19)уциљузаштитечлановаКоморереагујенанеоправданеи
неутемељенеизјавеусредствимајавногинформисања;

20)пратистањезапосленостилекара,наосновуизвештајареги
оналнихкомораидајепредлогемеразањиховозапошљавање;

21)оснивањемпосебнихфондовапомажесвојимчлановимаи
њиховимпородицама;

22)препоручујечлановимаКомореначинобавештавањаграђана
оврстама,облицимаиметодамаздравственезаштите;

23)прати,разматраидајемишљењечлановимаоалтернативним
начинималечења,наосновуиницијативаиизвештајарегионалних
комора;

24)предузимамереуциљусузбијањарадалекараувидунеза
конитоградалекара,анаосновупредлогаииницијативарегио
налнихкомора;

25)предузимамерезасузбијањенадрилекарства;
26)сарађујесаСтоматолошкомкоморомСрбије,Фармацеутском

коморомСрбије,КоморомбиохемичараСрбијеиКомороммеди
цинскихсестараитехничараСрбијерадиостваривањазаједнич
кихинтересаукоординацијинадоследномпоштовањуЗаконао
здравственојзаштити;

27)остварујемеђународнусарадњусалекарскимкоморамаи
другимлекарскимудружењимауиностранству;

28)издајесвојегласило,стручнечасописе,књигеидругепубли
кацијеизобластиздравственезаштитеирадаКоморе;

29)сарађујесалекаримаусрпскојдијаспоринасвимпољима
прекопосебнихтелаикомитета;

30)обављаидругепословеускладусазакономиовимстату
том.

Регионалнелекарскекоморе:

1)водеевиденцијучлановаКоморекојиобављајуприватнупрак
сукоднадлежногоргананатериторијирегионалнекоморесукоји
сууписаниурегистар,ускладусазакономиотомеобавештавају
ЛекарскукоморуСрбије;

2)предлажулистунадзорниказаредовнуиливанреднуспољну
проверуквалитетастручнограда,сатериторијерегионалнекоморе
ЛекарскојкомориСрбије;

3)пружајупомоћграђанимауостваривањуправаназдравствену
заштитууслучајунестручногинеетичкоградачлановакоморена
територијисвојерегионалнекоморе;

4)пружајустручнупомоћчлановимаКоморе,натериторијисвоје
регионалнекоморе;

5)дајупредлогелекара,члановаКоморесатериторијесвоје
регионалнекомореЛекарскојкомориСрбије,задобијањеназива
примаријуса,ускладусазакономкојимсерегулишездравствена
заштита;

6)ПокрећуиницијативепредЛекарскомкоморомСрбијезапред
узимањезакономпрописанихмераувезисаповредомпрописа
озабранирекламирања(оглашавања)уобластиздравственеза

штите,иподносеизвештајеЛекарскојкомориСрбијеоконкретним
случајевимаповредеовезабраненатериторијисвојихрегионалних
комора;

7)дајупредлогеииницијативезаизвођењеикоординацијупро
цесаконтинуиранемедицинскеедукацијенатериторијирегионалне
комореЛекарскојкомориСрбије;

8)водеевиденцијуприкупљенихбодовауоквируконтинуиране
едукацијечлановаКоморенеопходнихзаобнављањелиценцеса
територијерегионалнекомореидостављајуихЛекарскојкомори
Србије;

9)Подносеизвештајеоалтернативнимначинималечењанате
риторијирегионалнекомореЛекарскојкомориСрбијеипредлажу
мерезапобољшањеалтернативнихначиналечења,увођењанових
начинаовеврстелечења;

10)Извештавајуоевентуалнимслучајевимарадалекарауви
дунезаконитограданатериторијирегионалнихлекарскихкомора
ЛекарскукоморуСрбијеипредлажуКоморимерезасузбијање
истог;

11)ИзвештавајуЛекарскукоморуСрбијеослучајевиманадри
лекарстванатериторијирегионалнекомореипредлажумереза
сузбијањенадрилекарства.

Члан 11а.
Поверенипословисутаквогкарактерадасеморајуобављатина

јединствениначинзацелутериторијуРепубликеСрбије.
Комораобављапословеизчлана10.и11.каојединственоправно

лицеузучешћерегионалнихкомора.

IV. ЧЛАН СТВО

Члан 12.
ЧланствоуКоморијечаст,правоиобавезазасвелекарекоји

обављајупрофесијуздравственеделатностиудржавнимздрав
ственимустановама,приватнојлекарскојпракси,установамасо
цијалнезаштите,заводимазаизвршењезатворскихсанкција,
удржавниморганима,намедицинскимфакултетима,односноу
школамаздравственеструке,амбулантамамедицинерада,каоиу
другимустановамагдесеобављаздравственаделатностускладу
саЗакономоздравственојзаштити.

Комораосимредовнихчлановаизстава1.овогчланаимаипо
часнечланове,добровољнечлановеичлановедонаторе.

Почасничлановисулицакојасупосебнодопринеларазвојуи
организацијимедицинскеструкеилилицакојасудалаизузетан
доприносраду,циљевимаизадацимаКоморе,азапочаснечла
новесуизабранаодлукомскупштинеКоморенапредлогУправног
одбораКоморе,безправадабирајуидабудубираниуорганеи
телаКоморе.

Добровољничлановисулекарикојинисууобавезидабудучла
новиКоморе:незапослени,лекарикојинеобављајукаопрофесију
пословездравственеделатности,лекарикојисуупензији,анису
радноангажованиилекаридржављаниРСкојиживеирадеуино
странству.Добровољничлановисууобавезидаплаћајучланарину,
немогудобитилиценцуинемогубиратиибитибиранизаорганеи
телаКомореирегионалнихкомора.

Члан 13.
ЗахтевзауписучланствоКомореподносисеуписменојформи

регионалнојкомориначијојтериторијинадлежностичланКоморе
имапребивалиште,апремаПравилимаоуписуивођењуИменика
члановаКоморе.

Регионалнакомораможе,послужбенојдужности,проверитипо
даткеокандидату.

УсловизауписуИменикииздавањелиценцестранимдржавља
нимауредићесеПравилником.

Члан 14.
Председникрегионалнекоморерешењемодлучујеозахтевуза

уписуИменикКомореурокукојинеможебитидужиод15дана
одподношењазахтева.

Председникрегионалнекомореможедаодбијезахтевизчла
на13став1овогСтатутааконисуиспуњениусловиизЗаконао
здравственојзаштити,условизауписдефинисаниовимстатутоми
другиусловидефинисаниактимаКоморе.
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Жалбанарешењеизстава1,2.и3.овогчланаподносисеУправ
номодборуурокуод15данаодпријемарешења.

ОнејаснимиспорнимзахтевимазауписодлучујеИзвршниодбор
регионалнекоморе.

Члан 15.
Председникрегионалнекоморерешењемутврђујепостојање

условазаиздавањелиценце.
Жалбанарешењеизстава1.овогчланаподносисеУправном

одборуурокуод15данаодданапријемарешења.

Члан 16.
ДиректорКоморедоносирешењеоиздавањулиценценаосно

вуконачногрешењапредседникаРегионалнекомореопостојању
условазаиздавањелиценце.

Решењеизстава1овогчланаконачнојеууправномпоступкуи
противњегасеможепокренутиуправниспор.

Лиценцасеиздајезапериодод7година,аобнављасепрема
Правилникуоближимусловимазаиздавање,обнављањеиодузи
мањелиценцииЗаконуоздравственојзаштити.

Комораћерешењемпоништитиуписилиценцуакосенакнадно
утврдидазауписнисупостојалипрописаниуслови.

РегионалнекоморедостављајуКоморимесечнеизвештајеоиз
вршенимуписимауИменикрадивођењаименикаКоморе.

Члан 17.
ЛекарчијијезахтевзауписуИменикииздавањелиценцеусво

јен,дужанједаурокуод30данапредпредседникомиличланом
Извршногодборарегионалнекоморекогапредседникодреди,по
ложизаклетву.

Заклетвасеполажечитањемипотписивањемтекстазаклетве.
Текстзаклетвегласи:
„Заклињемседаћулекарскуделатностобављатистручнои

савесноидаћусеусвомрадупридржаватисвихправилалекарске
професије,законаидругихпрописа,СтатутаКомореиКодекса
медицинскеетикеКоморе.“

Наконполагањазаклетвелекарусеуручујелиценца,примерак
Статута,примеракКодексамедицинскеетикеичланскакартаКо
море.

Члан 18.
Члановикоморедужнисуданадлежноморганурегионалнекомо

репријавесвепроменекојесубитнезауписуИмениккаоидруге
битнечињениценеопходнезарадКомореурокуод30данаод
сазнањазатепромене,односнопроменачињенице.

Члан 19.
РедовничлановиКомореимајуследећаправа:

1)дасебавепрофесијомзакојусустеклилиценцу;
2)дабирајуибудубираниуорганеиосталараднателаКоморе;
3)дапостављајуиразматрајусвапитањаизделатностиКоморе

сациљемдасеунапређујелекарскапраксаирадКоморе;
4)даучествујуудоношењупрограмаиплановарадаКоморе;
5)данепосредно,илипосредствомсвојихпредставникауор

ганимаКоморе,дајупредлогеиизносемишљењарадизаштите
општегипојединачногинтересауобављањулекарскепраксеи
унапређењаздравства;

6)дакористестручне,пословнеидругеинформацијекојима
располажеКомора;

7)дакористесвеповластицекојеКоморауговорисадругим
правнимифизичкимлицима;

8)дакористематеријалнупомоћизпосебногфондаКомореза
узајамнупомоћчлановимаКомореиосталихфондоваКоморе;

9)дакористеактивностКомореутражењузапослења;
10)дадобијајубесплатногласилоКоморе.

Члан 20.
РедовничлановиКомореимајуследећеобавезе:

1)дапоштујуСтатутиКодексмедицинскеетике;
2)даположезаклетву;
3)даактивноучествујуурадуКоморе;
4)дапоштујупрофесионалнестандардеинормативездравстве

неделатности;

5)дасталнопратедостигнућаумедицини;
6)даиспуњавајуобавезеуорганимаителимаКомореукојасу

изабрани;
7)даобавештавајуКоморуосвимподацимакојепрописујуакти

Коморе;
8)дауредноплаћајучланаринуКомори;
9)даназахтевпредседникарегионалнекомореилиИзвршног

одборадоставирегионалнојкоморидоказоплаћенојчланарини,
запоследњетригодине.

Члан 21.
Чланстворедовнимчлановимапрестаје:

1)наосновузахтевачлана,одданадостављањарешењаобри
сањуизИменикаКоморе;

2)лишењемпословнеспособности,одданаправноснажности
одлукеолишењупословнеспособности;

3)трајнимгубиткомлиценцепремачлану198.Законаоздрав
ственојзаштити;

4)изрицањеммереВрховногсудачастиКомореоодузимању
лиценце,одданаконачностиодлукеВрховногсудачасти;

5)неплаћањемчланаринешестмесециутокуједне(календарске)
године,одданауписауИменикКоморе,наконистекатегодине;

6)смрћучланаКоморе.

Члан 22.
РешењеоодузимањулиценцедоносидиректорКоморе.
РешењеобрисањуизИменикаКоморедоносипредседникре

гионалнекоморе.

Члан 23.
ЧланКоморе,којемјепресталочланство,дужанједаурокуод

15данаКоморипредачланскукартуиличнипечат.
Услучајудаихнепредаутомроку,решењеоодузимањулиценце

ипрестанкучланстваобјављујесеугласилуКоморе.

V. ОР ГА НИ КО МО РЕ

Члан 24.
ОрганиКоморесу:

1)Скупштина
2)Управниодбор
3)директор
4)Етичкиодбор
5)посебниодбори
6)судовичастипрвогстепена
7)судчастидругогстепена
8)Надзорниодбор
9)Комисијазапосредовање

Члан 25.
СкупштинаКоморебираизредовасвојихчланова:

1)председникаидвапотпредседникаСкупштине;
2)чланове,председникаидвапотпредседникаУправногод

бора;
3)директораКомореидвапомоћникадиректора;
4)председника,заменикапредседникаичлановеНадзорног

одбора.

МандатчлановаорганаКоморејечетиригодине.
НакнадаматеријалнихтрошковачлановимаКоморекаоинакна

дазарадчлановимаорганаКомореуређујесеправилникомкоји
доносиСкупштинаКоморе.

Директор,члановиУправногодбораиНадзорногодборане
могубитилицаизабрана,постављенаилиименовананафунк
цијуудржавниморганима,органиматериторијалнеаутономије
илилокалнесамоуправе,органимауправљањаилипословања
високошколскихустанова,Српскоглекарскогдруштва,Друштва
лекараВојводинеиДруштвалекараКосоваиМетохије,органима
удружењаздравственихустановаидругихудружењаздравстве
нихрадника.
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РуководећафункцијауорганимаКоморенијеспојивасафункција
мауполитичкимпартијама,очемукандидатзаруководећуфункцију
уорганимаКомореприлажеписменуизјаву.

НачинизбораиопозиваиначинрадаорганаКомореближесе
уређујуправилником.

ПротивконачнеодлукеорганаКомореможесепокренутиуправ
ниспор.

Скуп шти на Ко мо ре

Члан 26.
СкупштинајенајвишиорганКоморекојивршисваправаиоба

везепредвиђенезакономиовимстатутом.
Скупштинаможеобразоватискупштинскавећа,скупштинске

одборе,сталнаиповременараднателарадибољеорганизације
радакоморе,разматрањапојединихпитањаизсвогделокруга,у
складусастатутом.

ОдлукеиактиорганаКомореиорганарегионалнихкоморамо
рајубитиускладусаЗаконом,СтатутомиодлукамаСкупштине
Коморе.

НачинизбораделегатаСкупштинеЛекарскекомореСрбијеи
делегатаскупштинарегионалнихлекарскихкомораутврђујесена
основуПравилникаопоступкукандидовања,начинуизбораиопо
зиваделегатаСкупштинеидругихорганаЛекарскекомореСрбијеи
делегатаскупштинаидругихорганарегионалнихлекарскихкомора
уњеномсаставу,којидоносиСкупштинаКоморе.

ДелегатиСкупштинеЛКСсебирајупопринципудасена300
уписанихчлановаКомореиздржавнихздравственихустановабира
једанделегатСкупштинеЛКС.

ДелегатиСкупштинеЛКСизприватнепраксебирајусепоприн
ципудасена100уписанихчлановаКомореизприватнепраксе
бираједанделегатСкупштинеЛКС.

ДелегатиСкупштинеЛКСизрегионаКосоваиМетохијебирају
сепопринципудасена70уписанихчлановаКомореизрегиона
КосоваиМетохијебираједанделегатСкупштинеЛКСииздржав
нихздравственихустановаиизприватнепраксе.

СкупштинурегионалнекоморечинеизабраниделегатиСкупшти
неКоморесатериторијерегионалнекоморе,узизабранеделегате
скупштинерегионалнекомореизабранихпопринципуједанделе
гатна200уписанихчлановаКоморе,издржавнихздравствених
установа,асатериторијерегионалнекоморе,ипопринципуједан
делегатна100уписанихчлановаКоморе,изприватнепраксе,аса
територијерегионалнекоморе.

СкупштинурегионалнекомореКосоваиМетохијечинеизабрани
делегатиСкупштинеКоморесатериторијерегионалнекомореКо
соваиМетохије,аузизабранеделегатескупштинерегионалнеко
море,изабранихпопринципуједанделегатна20уписанихчланова
КомореизрегионаКосоваиМетохије,ииздржавнихздравствених
установаиизприватнепраксе.

Акоделегатнеобављасвојефункцијеилиихобављаусупротно
стисаставовималекарасвојеизборнејединице,можесеопозвати
ускладусаПравилникомопоступкукандидовања,начинуизбора
иопозиваделегатаСкупштинеидругихорганаКоморе.

Члан 27.
СкупштинаКоморе:

а)доноси:

1)СтатутидругеопштеактеКоморе;
2)Кодексмедицинскеетике;
3)пословникеосвомрадуирадураднихтелакојаобразује;
4)годишњеистратешкеплановеипрограмерадаКоморе;
5)финансијскипланКоморе;
6)одлукуооснивањуФондаузајамнепомоћичлановаКомореи

одлукеооснивањудругихфондовауциљуефикаснијегобављања
пословаизделокругарадаКоморе;

7)одлукудалијеорганКомореилиорганрегионалнекоморе
повредиоСтатутКомореилиОдлукуСкупштинеКоморе;

8)одлукуопроменистатусарегионалнекоморе,узсагласност
регионалнекоморе;

б)бираиопозива:

1)председникаидвапотпредседникаСкупштинеКоморе;
2)директораидвапомоћникадиректораКоморе,уззаступљеност

државнеиприватнепраксе;
3)председника,двапотпредседникаичлановеУправногодбора;
4)председника,заменикапредседникаичлановеНадзорногод

бора;
5)председника,заменикапредседникаисудијеВрховногсуда

части;
6)председникаичлановеЕтичкогодбораКоморе;
7)члановепосебниходбораКоморе;

в)утврђује:

1)ставовеисмерницезарадорганаителаКоморе;
2)ликовнорешењезазнамењаКоморе(знак,логотипизастава),

лиценцуКомореичланскукарту;
3)износчланаринезачлановеКоморе;
4)износнакнадезауписуИменикчлановаКоморе;
5)износнакнадезаиздавањеиобнављањелиценце;
6)износнакнадазаиздавањеизвода,уверењаипотврдаизеви

денцијекојеводиКомора;

г)одлучујеирешава:

1)освимпитањимадостављенимодУправногодбора,Надзорног
одбораидиректораКоморе;

2)одругимизвештајимаорганаКоморе;
3)овисинииздвајањасредставаКомореуФондузајамнепомо

ћичлановаКоморенаосновуПравилникакојидоносиСкупштина
Коморе;

4)оприступањуКомореумеђународнеорганизације;

д)додељује:

1)одликовањеКоморе;
2)годишњенаградеКоморе.

е)усваја:

1)извештајорадуКоморе;
2)извештајофинансијскомпословањуКоморе,сагодишњимоб

рачуном(завршнирачун);
3)извештајеорадуУправногодбора,Надзорногодбораиди

ректораКоморе.

ф)разматра:

1)разматраизвештајеорадуорганаКоморе.

ОбављаидругепословепредвиђенимзакономиовимСтатутом.
ЗаобављањеодређенихпословаСкупштинаКомореможеиме

новатикомисијеираднатела,утврђујућињиховсаставизадатак.

Члан 28.
РедовнуседницуСкупштинесазивапредседникСкупштинеКо

моренајмањедвапутагодишње.
ЗадаципредседникаСкупштинесу:

1)сазиваиводиСкупштину;
2)потписујеодлукеидругадокументакојаСкупштинаусвоји.

НапредлогУправногодбора,Надзорногодбора,регионалнеко
мореилиједнечетвртинечланстваСкупштинеКоморе,председник
СкупштинеједужандасазовеванреднуседницуСкупштинеуроку
од30данаодданапријемапредлога.

Предлогизстава3.овогчланаморабитисастављенуписменој
формисапредлогомдневногредаиматеријаломкојисеодноси
напредлог.

УслучајудапредседникСкупштиненесазовеседницууроку
одређеномуставу3.овогчлана,предлагачимогусазватиседницу
Скупштине,удаљемрокуод30дана.
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Члан 29.
Скупштинарадиујавнимседницама,аседницасеможеодржати

акојојприсуствујевишеодполовинеделегата.
СедницомСкупштинеруководипредседникСкупштине.
РадСкупштинеуређујесеПословникоморадуСкупштине.
ГласањеуСкупштинијепоправилујавно,осимуколикоСкупшти

нанеодлучидругачије.
СтатутКоморе,његовеизменеидопунеипроменустатусаогран

ка,Скупштинадоносидвотрећинскомвећиномгласоваукупногброја
делегатаСкупштинеКоморе.

Акосерадиопроменистатусаогранкатј.регионалнекоморепо
требнајеисагласностогранкатј.скупштинерегионалнекоморе.

ОсталеодлукеСкупштинадоносипростомвећиномгласовапри
сутнихделегата.

СкупштинаКомореможенапредлогорганаКоморе,органаре
гионалнекоморе,10%члановаКомореили1/3делегатаСкупштине
Коморе,одлучиватидалијенаведениорганКоморе(илирегио
налнекоморе)донеоодлукусупротнуодлуциСкупштинеКоморе,
одлукукојомјеповредиоСтатутКоморе,илиодлукукојомугрожава
обављањеповеренихпословаКоморе.

УколикоСкупштинаКоморедвотрећинскомвећиномгласова
одукупногбројасвихделегатадонесеодлукудајеорганКоморе
илиорганрегионалнекоморедонеоодлукуилиизвршиорадњу
којомјеугрозиообављањеповеренихпословаКомореизчлана
10.СтатутаКоморе,остављасерокод30данаоргануКомореили
органурегионалнекоморедасвојуодлукуускладисаодлуком
СкупштинеКоморе.

Уколикоорганкомореилиорганрегионалнекоморенепоступиу
рокуизпретходногставаовогчлана,наведенаодлукаорганакојим
јеугроженообављањеповеренихпословасепоништава,а

Скупштинаповераваобављањеповереногпосладругоморгану
истестварненадлежностиЛекарскекомореСрбијеидоносиОдлуку
орасписивањуиодржавањуизбораурокукојинеможебитикраћи
од30нидужиод60дана,заСкупштинуРЛК.

УколикоСкупштинаКоморедвотрећинскомвећиномгласоваод
укупногбројасвихделегатадонесеодлукудајеорганКомореили
органрегионалнедонеоодлукусупротноодлуциСкупштинеКомо
ре,илиодлукукојомјеповредиоСтатутКоморе,аорганКоморе
илиРЛКнеускладисвојуодлукуурокуод30данасаодлуком
СкупштинеКоморе,наведенаодлукаорганасепоништава.

Управ ни од бор Ко мо ре

Члан 30.
УправниодборјеорганКоморекојиброји18чланова,анад

лежанјезапословеутврђенеЗаконом,овимстатутомидругим
општимактима.

УправниодборКоморечинепредседникидвапотпредседника(по
једаниздржавнеиприватнепраксе),поједанпредставникпосебних
одбораКомореиподвапредставникарегионалнихкомора.

ЧлановеУправногодбора,изредовачлановаСкупштинеКоморе,
предлажуСкупштинерегионалнихкомора,регионалнекомореито
подвачланаизрегионалнихкомора,докпосебниодбориКоморе,
регионалнихкоморапредлажупоједногчлана.

БираихскупштинаКомореизредовасвојихделегатаКомореу
складусаПравилимаопоступкукандидовања,начинуизбораи
опозиваделегатаСкупштинеидругихорганаКоморе,Лекарске
комореСрбијеичлановаскупштинеидругихорганарегионалних
лекарскихкоморауњеномсаставу.

ИзабраничлановиУправногодбораизмеђусебепредлажуСкуп
штиниКоморепредседникаУправногодбора.

ПредседникУправногодборапредлажеСкупштинидвапотпред
седникаКоморе,одкојихјеједанизредовадржавнепраксе,адруги
изприватнепраксе,саобразложењемзасвакипредлог.

Члан 31.
УправниодборКоморе:

1)спроводиодлуке,закључкеидругаактаСкупштинеКоморе;
2)утврђујепредлогеСтатута,Кодексамедицинскеетикеидругих

општихакатакоједоносиСкупштина;
3)утврђујеначинвођењацентралнеевиденцијепримљенихчла

новаииздатихлиценцииначинвођењаИменикачлановаКоморе;

4)утврђујепредлогфинансијскогпланаКоморенапредлогди
ректораКоморе;

5)предлажекритеријумезаизборуорганеКоморе;
6)доносипланнабавкеКоморе,напредлогдиректораКоморе;
7)предлажезаусвајањезнамењеКоморе(знак,логотип,заста

ва)иизгледлиценцеичланскекартечлановаКоморе;
8)предлажеСкупштиниКоморевисинучланарине,уписнинеи

накнадезаиздавањелиценце;
9)организујеиобезбеђујеобављањеповеренихпослова,као

ипословаодзначајазапрофесионалнулекарскупраксуиунапре
ђењерадаКоморе;

10)разматраидоносиодлукеизакључкеуодносунапредлоге
ииницијативепосебниходбораКомореиодлукеопредлозимасе
кретараКоморе;

11)припремаматеријалекојеразматраиусвајаСкупштинаКо
море,заједносапредседникомСкупштинеКоморе,Надзорнимод
боромКомореидиректоромКоморе;

12)предлажегодишњеивишегодишњеплановерадаКоморе;
13)припремаизвештајеорадуКоморе;
14)образује(повременаисталнараднатела)комисијезаизвр

шавањепословаизсвојенадлежности,утврђујућињиховсастави
надлежност;

15)доносиПословникосвомраду;
16)одлучујеоинституционалнимоблицимасарадње,ускладуса

закономиовимстатутом;
17)остварујесарадњусаструковнимлекарскиморганизацијама

уземљиииностранству;
18)предлажепочаснечланове;
19)именујеиразрешаваГенералногсекретараКоморенапред

логдиректораКоморе;
20)бирачлановеиздавачкогсаветаиуређивачкогодборагла

силаКоморе;
21)одређујеуређивачкуполитикугГласилаКомореисадржајин

тернетстраницеКоморе;
22)предлажеСкупштиникандидатезаодликовањеКоморе;
23)одлучујеододелинаградаидругихпризнањаКоморе;
24)одређујепредставникеКомореудругиморганизацијамаи

органима;
25)одлучујеопословимаипитањимакојизаконом,овимстатутом

идругимопштимактомнисустављениуделокруградаСкупштине
илинекогдругогорганаКоморе;

26)решавапожалбаманарешењаоуписууИменикКомореио
жалбаманарешењаоиспуњеностиусловазаиздавањелиценце;

27)предлажедржавниморганимамерезаунапређењездрав
ственезаштитеиздравственогосигурања;

28)разматрапримедбеипредлогечлановаКоморе,министарства
надлежногзапословездравља,другихдржавнихорганаиоргана
територијалнеаутономијеилокалнесамоуправе,факултетаишкола
здравственеструке,организацијеобавезногздравственогосигура
ња,очемуподносиизвештајСкупштиниКоморе;

29)пратиипокрећеиницијативузапредузимањезакономпро
писанихмераувезисаповредомпрописаозабранирекламирања
(оглашавања)уобластиздравственезаштитеиотомеподноси
извештајСкупштиниКоморе;

30)усвајапериодичниобрачуниподносиСкупштининаусва
јањеизвештајофинансијскомпословањуКоморесагодишњим
обрачуном;

31)обављадругепословеускладусазаконом,овимстатутоми
одлукамаСкупштинеКоморе.

ЗаобављањеодређенихпословаУправниодборможеименовати
комисије,утврђујућињиховсаставизадатак.

Члан 32. 
Управниодборрадиуседницамакојимамораприсуствовативе

ћинаодукупногбројањеговихчланова.
МандатчлановаУправногодборатраје4године.
РадомУправногодбораруководипредседникУправногодбора

Коморе.
СедницеУправногодбораприпремаПредседникУправногод

бораусарадњисадиректоромКоморе,азаказујеихпредседник
Управногодбора.

УодсуствупредседникаседницомУправногодбораруководије
данодпотпредседникаУправногодбораКоморе.
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Редовнеседницеодржавајусенајмањеједанпутудвамесеца.

НаседницеУправногодбораобавезносепозивајуидиректори
председникскупштинеКомореипредседникНадзорногодбораса
правомучествовањаудискусији,алибезправагласа.

УправниодборзасвојрадодговараСкупштиниКоморе.
РадУправногодборауређујесеПословником.
УправниодборподносиизвештајосвомрадуСкупштиниКоморе

двапутагодишње,ачлановимаСкупштинедостављаинформацију
орадуписменимпутемдвапутагодишње.

Ди рек тор Ко мо ре 

Члан 33. 
ДиректорКомореруководирадомКоморе,представљаизаступа

КоморуиодговаразазаконитострадаипословањаКоморе.
ДиректораКоморебираСкупштинаизредасвојихчланова.
ЗадиректораКомореможедасекандидујесвакиЧланСкупштине

Комореакомуподршкударегионалнакоморасанатполовинском
већиномчлановаскупштинерегионалнекомореилиједнатрећина
члановаСкупштинеКоморесапотписом.

Директоримадвапомоћника.
Помоћницидиректорасупоједанпредставникдржавнеипри

ватнелекарскепраксе,абираихСкупштинаКомореизредова
делегатаСкупштинеКоморекојеименуједиректорКоморе.

ДиректорКомореобављаследећепослове:

1)извршаваодлукеСкупштинеиУправногодбораКоморе;
2)закључујематеријалнепословеКомореускладусаЗаконом

ојавнимнабавкамаиЗакономорачуноводственимполитикама,уз
сагласностУправногодбораКоморе;

3)руководирадомКомореиусклађујерадиактивностиКоморе
ињенихоргана;

4)ПредлажеУправномодборунаутврђење,аСкупштиниКо
моренаусвајањегодишњипланрадаКомореипланприходаи
расхода,односнофинансијскипланКоморе;

5)подносиУправномодборунаутврђивањеизвештајеоизвр
шењугодишњегпрограмарадаипланаприходаирасходаКоморе,
којиусвајаСкупштинаКоморе;

6)решењемиздаје,обнављаиодузималиценцу;
7)организује,усмераваиусклађујесарадњусадржавниморга

нимаидругиморганизацијамаузсагласностУправногодбора;
8)дајесаопштењазајавностилизатоовлашћујеодређеног

чланаУправногодбораКоморе;
9)дајепуномоћдругимчлановимаКоморезапредстављањеи

заступањеКомореуземљиииностранству,
10)дајеовлашћењепредседницимарегионалнихкоморазаде

поновањепотписанадепокартонимазарасполагањесредствима
регионалнихлекарскихкомора;

11)одлучујеоправима,обавезамаиодговорностизапослениху
стручнимслужбамаКоморе;

12)доносиПравилникоорганизацијиисистематизацијиСтручне
службеЛКСРЛКиПравилникорадуЛекарскекомореСрбијеи
регионалнихлекарскихкомора,напредлогУправногодбораКо
море;

13)обављаидругепословеодређенеовимстатутомилидругим
општимактомКоморе.

ЗасвојраддиректорКомореодговараСкупштиниКомореко
јаоцењујењеговрадикојаганањеговзахтевили,кададелује
усупротностисастатутомиодлукамаСкупштине,напредлог
Управногодбора,регионалнекомореилиједнетрећинеделега
таСкупштинеможепревременоразрешитидужностидиректора
Коморе.

Мандатдиректораипомоћникадиректорајечетиригодине.
ДиректораКомореуодсутностизамењујеједанодпомоћника

директораКоморе.
ДиректорКомореможезапојединислучајпренетинапомоћника

иличланаУправногодбораодређенаовлашћењаизсвогделокру
гарада.

Етич ки од бор Ко мо ре 

Члан 33a. 
ЕтичкиодборКоморејеорганКоморекојичини15члановаКо

мора,чијимандаттрајечетиригодине.
ПредседникаичлановеЕтичкогодбораКоморебираиразрешава

СкупштинаКоморе.
ЕтичкиодборКоморе:

1)разматраетичкапитањакојасеодносенаобављањелекар
скепрофесије;

2)дајемишљењеорадучлановаКомореускладусаетичким
кодексомипокрећедисциплинскепоступке,предсудовимачасти
Коморе;

3)промовишепринципепрофесионалнеетикерадиуспоста
вљањаетичкогпонашањачлановаКомореуобављањупрофесије
здравственихрадника;

4)прати,анализираидајемишљењемишљењаоприменина
челапрофесионалнеетикеупревенцији,дијагностици,лечењу,
рехабилитацији,истраживању,каоиувођењуновихздравствених
технологија;

5)дајепрепорукеиставовепопојединиметичкимпитањима;
6)обављаидругепословеувезисаприменомипоштовањем

КодексапрофесионалнеетикеЛКС.

ИзборчлановаипредседникаЕтичкогодбораКоморепрописује
сеПравилимаопоступкукандидовања,начинуизбораиопозива
члановаСкупштинеидругихорганаЛекарскекомореСрбијеичла
новаскупштинеидругихорганарегионалнихлекарскихкоморау
њеномсаставу.

По себ ни од бо ри Ко мо ре 

Члан 34. 
ПосебниодборисусамосталниорганиКомореза:

1)Стручнапитањаистручнинадзор;
2)Зајавноздравствоипримарнуздравственузаштитуудржав

нојпракси;
3)Засекундарнуитерцијернуздравственузаштитуудржавној

пракси;
4)Запримарнуздравственузаштитууприватнојпракси;
5)Засекундарнуитерцијернуздравственузаштитууприватној

пракси;
6)Медицинскуетику;
7)Медицинскообразовање;
8)Међународнусарадњу.

ПосебниодбориКомореподтач.1),6),7)и8)имајупо10чланова,
којиизсвојихредовабирајупредседникаипотпредседникаодбо
ра,уважавајућиравноправнузаступљенострегионалнихкомораи
државнеиприватнепраксе.

Посебниодборизадржавнуиприватнупраксуимајупо10чла
нова,којиизсвојихредовабирајупредседникаипотпредседнике
одбора,ачинеихискључиволекарииздржавне,односноприватне
праксе.

ЧлановиСкупштинеЛекарскекомореСрбије,каоидругичланови
Коморе,немогуистовременобитичлановивишеодједногпосебног
одбораЛекарскекомореСрбије.

ПосебниодбориКоморепредлажупоједногкандидатазачла
новеУправногодбора.

Мандатпредседникаипотпредседникаичлановапосебниход
бораКоморејечетиригодине.

Седницепосебногодборасазиваињимаруководипредседник
посебногодбора.

Заобављањеодређенихпословапосебниодборможеименовати
комисије,утврђујућињиховсаставизадатак.

НачинрадапосебниходборауређујесеПословникоморадупо
себниходбора.

ПосебниодбориКомореподносеизвештајосвомрадуСкупштини
Коморедвапутагодишње,аУправномодборуКоморедостављају
писанеинформацијеораду,најмањедвапутагодишње.
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Члан 35. 
Посебанодборзастручнапитањаистручнинадзор:

1)дајемишљењеипредлогеУправномодборузапокретањеини
цијативенаактивностиКомореуциљуунапређењанормативаи
стандардаздравственихуслуга;

2)дајемишљењеипредлогеУправномодборузапокрета
њеиницијативенаактивностиКомореуциљуизменеидопуне
прописаизобластиздравственезаштитеиздравственогоси
гурања;

3)изредовачлановаКоморепредлажелистунадзорниказа
редовнуиванреднуспољнуконтролустручноградаздравствених
установа,ускладусаЗакономоздравственојзаштити;

4)разматрастручнапитања,дајеоњимапредлогеизаузима
становишта;

5)старасеомогућностимаунапређењаквалитетаздравствених
услуга;

6)предузимамерезасузбијањенадрилекарства;
7)пратинаучнепоступкеупревенцији,дијагностици,лечењуи

рехабилитацији;
8)обавештаваУправниодборосвимпитањимаизсвоједелатно

стикојасуодзначајазаостварењециљеваизадатакаКоморе;
9)обављаидругепословеускладусазаконом,овимстатутоми

општимактимаКоморе.

Члан 36. 
Посебанодборзајавноздрављеипримарнуздравственузаштиту

удржавнојлекарскојпракси:

1)разматраипредлажемерезаунапређењеквалитета,орга
низацијеидоступностипримарнездравственезаштите;

2)припремамереипредлогеУправномодборуКоморезауна
пређењејавногздравља;

3)пратииучествујеуприпремиутврђивањастандарда,норма
тиваимрежепримарнездравственезаштите;

4)заступаинтереселекараупримарнојздравственојзаштити
приуговарањусаорганизацијамазаздравственоосигурањеидру
гимосигуравајућимдруштвима;

5)старасеоусловимарадаипринадлежностималекараупри
марнојздравственојзаштити;

6)препоручујеминималнуценуздравственихуслугаупримарној
здравственојзаштити;

7)предузимамерезасузбијањенезаконитоградалекара;
8)дајемишљењенаопштеактекојисеодносенаобављање

здравственеделатностинапримарномнивоуздравственезаштите
удржавнимздравственимустановама;

9)покрећеиницијативупремаУправномодборуосвимпитањи
маизсвоједелатностикојасуодзначајазаостварењециљеваи
задатакапримарнездравственезаштитеиКоморе;

10)дајемишљењеипредлогеУправномодборузапокретање
иницијативенаактивностиКомореуциљуизменеидопунепрописа
изобластиздравственезаштитеиздравственогосигурања;

11)обављаидругепословеускладусазаконом,овимстатутом
иопштимактимаКоморе.

Члан 37. 
Посебанодборзасекундарнуитерцијарнуздравственузаштиту

удржавнојлекарскојпракси:

1)разматраипредлажемерезаунапређењеквалитета,ор
ганизацијеидоступностисекундарнеитерцијарнездравствене
заштите;

2)пратииучествујеуприпремистандардаинормативасекун
дарнеитерцијарнездравственеделатности;

3)пратиначинерасполагањадржавнимздравственимустано
вамаусекундарнојитерцијарнојздравственојделатности;

4)заступаинтереселекарауовимделатностимапредосигура
вајућимдруштвима;

5)старасеоусловимарадаипринадлежностималекараусе
кундарнојитерцијарнојздравственојделатности;

6)препоручујеминималнуценуздравственихуслугаусекундар
нојитерцијарнојделатности;

7)предузимамерезасузбијањенезаконитоградалекара;
8)покрећеиницијативупремаУправномодборуосвимпитањи

маизсвоједелатностикојасуодзначајазаостваривањециљева
секундарнеитерцијарнездравственезаштитеиКоморе;

9)дајемишљењеипредлогеУправномодборузапокретање
иницијативенаактивностиКомореуциљуизменеидопунепрописа
изобластиздравственезаштитеиздравственогосигурања;

10)обављаидругепословеускладусазаконом,овимстатутом
иопштимактимаКоморе.

Члан 38. 
Посебанодборзапримарнуздравственузаштитууприватној

лекарскојпракси:

1)разматраипредлажемерезаунапређењеквалитета,органи
зацијуидоступностприватнелекарскепраксеупримарнојздрав
ственојзаштитиињенојусклађеностисацелокупномздравственом
заштитом;

2)припремапредлогеУправномодборузаактивностКоморена
унапређењустандарда,нормативаипрописауобластипримарне
здравственезаштитеуприватнојлекарскојпракси;

3)дајемишљењенаопштеактекојимасепрописујуусловиза
обављањеприватнелекарскепраксе;

4)препоручујеминималнуценуздравственихуслугауприватној
лекарскојпракси;

5)дајемишљењенаценездравственихуслугаизприватног
здравственогосигурања;

6)заступаинтереселекарауприватнојпраксиприуговарању
саРепубличкимзаводомзаздравственоосигурањеисадругим
осигуравајућимдруштвима;

7)препоручујеначиноглашавањаиистицањаназиваординација
приватнелекарскепраксе;

8)предузимамерезасузбијањерадалекарауформи„сиве“
економије;

9)обавештаваипокрећеиницијативупремаУправномодборуо
свимпитањимаизсвоједелатностикојасуодзначајазаостварење
циљеваизадатакаприватнепраксеиКоморе;

10)ДајемишљењеипредлогеУправномодборузапокретање
иницијативенаактивностиКомореуциљуизменеидопунепрописа
изобластиздравственезаштитеиздравственогосигурања;

11)одлучујеодругимпитањимаодзначајазаусловерадаирад
уприватнојлекарскојпракси;

12)обављаидругепословеускладусазаконом,овимстатутом
иопштимактимаКоморе.

Члан 39. 
Посебанодборзасекундарнуитерцијарнуздравственузаштиту

уприватнојлекарскојпракси:

1)разматраипредлажемерезаунапређењеквалитета,орга
низацијуидоступностсекундарнеитерцијарнеприватнелекарске
праксеињенојусклађеностисацелокупномздравственомзашти
том;

2)припремапредлогеУправномодборузаактивностКоморена
унапређењустандарда,нормативаипрописауобластисекундарнеи
терцијарнездравственеделатностиуприватнојлекарскојпракси;

3)дајемишљењенаопштеактекојимасепрописујуусловиза
обављањеприватнелекарскепраксе;

4)дајемишљењенаопштеактекојимасепрописујуусловипод
којималекариизприватнелекарскепраксемогуобављатипослове
изсвојеструкеинаучноистраживачкирадуустановамадржавне
здравственеделатности;

5)препоручујеминималнуценуздравственихуслугауприватној
лекарскојпракси;

6)дајемишљењенаценездравственихуслугаизприватног
здравственогосигурања;

7)заступаинтереселекарауприватнојпраксиприуговарању
саРепубличкимзаводомзаздравственоосигурањеисадругим
осигуравајућимдруштвима;

8)препоручујеначиноглашавањаиистицањаназиваприватне
лекарскепраксе;

9)предузимамерезасузбијањерадалекарауформи„сиве“
економије;

10)покрећеиницијативупремаУправномодборуосвимпитањи
маизсвоједелатностикојасуодзначајазаостварењециљеваи
задатакаприватнепраксеиКоморе;
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11)ДајемишљењеипредлогеУправномодборузапокретање
иницијативенаактивностиКомореуциљуизменеидопунепрописа
изобластиздравственезаштитеиздравственогосигурања;

12)одлучујеодругимпитањимаодзначајазаусловерадаирад
уприватнојлекарскојпракси;

13)обављаидругепословеускладусазаконом,овимстатутом
иопштимактимаКоморе.

Члан 40. 
Посебанодборзамедицинскуетику:

1)пратипоштовањеправилаКодексамедицинскеетикеодстра
нечлановаКоморе;

2)пратимеђународнестандардемедицинскеетике;
3)предлажеизменеидопунеКодексамедицинскеетике;
4)дајемишљењаитумачењаозначењуправилаКодексаме

дицинскеетике;
5)обавештаваипокрећеиницијативупремаУправномодборуо

свимпитањимаизсвоједелатностикојасуодзначајазаостварење
циљеваизадатакаКоморе;

6)обављаидругепословеускладусазаконом,овимстатутоми
општимактимаКоморе.

Члан 41. 
Посебанодборзамедицинскообразовање:

1)старасеоусловимаиначинимастручногобразовањечла
нова;

2)дајемишљењеипредлогеУправномодборузапокретање
иницијативепреманадлежниморганимаизванКоморе,уобласти
плановаипрограмастудијанамедицинскомфакултету,специјали
зација,стицањанаучнихзвања,приправничкогиспецијалистичког
стажа;

3)усарадњисамедицинскимфакултетимаидругимстручним
удружењималекараводирачунаоунапређењуначиналиценци
рањачлановаКомореиначинастручногусавршавањаиразмене
стручнихзнањачланова;

4)обавештаваипокрећеиницијативукаУправномодборуосвим
питањимаизсвоједелатностикојасуодзначајазаконтинуирано
медицинскообразовањечлановаиостварењециљеваизадатака
Коморе;

5)обављаидругепословеускладусазаконом,овимстатутоми
општимактимаКоморе.

Члан 42. 
Посебанодборзамеђународнусарадњу:

1)успостављаиодржававезесалекарскимкоморамаисродним
удружењимауиностранству;

2)пратирадмеђународнихмедицинскихорганизација;
3)обавештавачлановеомеђународнимскуповималекараузе

мљиииностранству;
4)обавештаваипокрећеиницијативукаУправномодборуосвим

питањимаизсвоједелатностикојасуодзначајазаостварењеци
љеваизадатакаКоморе;

5)обављаидругепословеускладусазаконом,овимстатутоми
општимактимаКоморе.

Су до ви ча сти Ко мо ре 

Члан 43. 
Судовичастисеобразујукао:

1)судовичастипрвогстепенаприрегионалнимкоморама;
2)СудчастидругогстепенаВрховнисудчастинанивоуКомо

реСрбије.

Судчастипрвогстепенајесамосталанинезависанорганреги
оналнеКоморекојиупрвомстепенупокрећепоступакпопријави
физичкогилиправноглицаилиорганаКомореиодбацујеилиутвр
ђујеодговорностчланаКоморе.

УслучајуутврђивањаодговорностичланаКомореизричемуме
рузадисциплинскуповредупрофесионалнедужностиилиугледа
чланаКоморе.

Судчастипрвогстепенаимапредседника,заменикапредседника
идесетчланова.

Судчастипрвогстепенаодређујеједногодсвојихчлановада
спроведеистражнерадње.

Судчастидругогстепена,Врховнисудчастиудругостепеном
поступкуодлучујеожалбаманапрвостепенеодлукесудовачасти
регионалнихкомора.

Судчастидругогстепена,Врховнисудчастичинепредседник
изаменикпредседникаипетнаестчлановауважавајућиравно
правнузаступљенострегионалнихкомораидржавнеиприватне
праксе.

НачинрадаивођењепоступкасудовачастиКомореуређујусе
СтатутомЛекарскекомореСрбијеуглавиXIII–а„Правилаораду
судовачасти“,акојајесаставнидеоовогСтатута.

МандатсудијамасудовачастипрвогстепенаиВрховногсудача
стијепетгодина,почеводданаполагањасвечанеизјаве.

Члан 44. 
РадивансудскогрешавањаспороваизмеђучлановаКоморе,као

иизмеђучланаКомореипацијената,увезисаобављањемздрав
ственеделатностивршисепосредовање.

Поступакпосредовањапокрећесеназахтевстранауспору.
УлогупосредникаимаКомисијазапосредовањенанивоуреги

оналнихкомора,којасвојзадатакизвршаванаосновуПравилника
опосредовању.

Комисијазапосредовањеиматричлана.
ЧлановиКомисијезапосредовањеморајубитиобученизавођење

поступкапосредовањамедијације.
Поступакпосредовањаокончавасеизмирењем,односноспо

разумомстранауспоруиликонстатовањемдапосредовањеније
успело.

Над зор ни од бор 

Члан 45. 
НадзорниодборкаосамосталанорганКоморе,вршиконтролу

пословањаКомореирегионалнихкомора,спроводинадзорнад
финансијскимпословањемКоморе,иРегионалнихкомора,вршиуну
трашњинадзорнадрадомКомореиРегионалнихкомораостварује
увидуизвршавањеобавезачлановаиконтролишерасполагање
средствимаКомореиРегионалнихкомора.

Надзорниодборимаукупно5чланова:председника,заменика
председникаи3члана,којебираСкупштинаКомореизредаделега
таКоморе,узуважавањеравноправнезаступљеностирегионалних
комораидржавнеиприватнелекарскепраксе.

НадзорниодборрадипоПословникуорадуНадзорногодбора,у
седницамакојесеодржавајунајмањеједномутримесеца.

СедницеНадзорногодборасазивапредседникНадзорногодбора
илизаменикпредседникаНадзорногодборауодсуствупредседни
канадзорногодбора.

ПредседникНадзорногодборадужанједасазовеседницуина
захтевдиректораКомореилидвачланаНадзорногодбора.

УколикоПредседникНадзорногодборанесазовеседницуНад
зорногодбораурокуод7данапозахтевуДиректораКомореили
двачланаНадзорногодбора,истуможесазватизаменикпредсед
никаНадзорногодбора.

УслучајудајечлановимаНадзорногодбораистекаомандат,а
дановинисуизабрани,постојећимчлановимаНадзорногодбора
мандатсепродужавадоизборановихчланова,анајкасније90дана
одпрестанкамандата.

НадзорниодборКомореимаправоувидаупословнеифинансиј
скекњигеКоморе,правоприсуства,постављањапитањаидобија
њаодговоранаседницамаСкупштинеКоморе,Управногодбора,
посебниходбораиизвршногодбораиНадзорниходбораРегио
налнихкомора,каоидругаправакојасунеопходназаобављање
његовихзадатака.

Запојединестручнепословеизсвојенадлежности,Надзорни
одборможеангажоватиспољашњесарадникесаодговарајућом
стручномспремом.

НадзорниодборзасвојрадодговараСкупштиниКоморе.
НадзорниодборподносиизвештајосвомрадуСкупштини,два

путагодишње.



58 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУН 2012 ЈУН 2012 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 59

Изабранимчлановиманадзорногодбора,даномизбора,преста
јемандатусвимосталиморганимаКомореирегионалнихкомора,
изузевделегатауСкупштиниКоморе.

УНадзорниодборнемогубитибираничлановиУправногод
бора.

VI. ДИ СЦИ ПЛИН СКИ ПО СТУ ПАК 

Члан 46. 
ЧланКоморедисциплинскиодговарапредСудомчастиакочи

њењемилинечињењемизвршиповредупрофесионалнедужности
илиугледачланаКоморе.

Члан 47. 
ЧланКоморевршиповредупрофесионалнедужностиилиугледа

чланаКомореако:

1)поступаусупротностисаодредбамазаконакојимсеуређује
здравственазаштитаизаконакојимсеуређујездравственоосигу
рањеупружањуздравственезаштитепацијентима;

2)повредиетичкикодекс;
3)обављаздравственуделатностнестручно,односноусупротно

стисасавременимдостигнућимамедицинске,стоматолошке,одно
снофармацеутскенаукеипраксе,илиаконачинистручнугрешку;

4)својимпонашањемпремапацијентима,другимчлановимако
мореилитрећимлицимаповредиугледпрофесије;

5)уобављањуздравственеделатностизлоупотребисредства
здравственогосигурања;

6)неиспуњаваобавезечланакомореутврђенезаконом,статутом
идругимопштимактимакоморе;

7)непоступапозахтевимаорганаКомореуобављањупослова
изњиховенадлежности.

Кривичнаилипрекршајнаодговорност,односноодговорностчла
накомореизрадногодносакодпослодавца,неискључуједисци
плинскуодговорностчланакоморепоовомстатуту.

Члан 48. 
Заповредепрофесионалнедужностиилиугледачланакоморе

изчлана47.овогстатутасудчастиможеизрећиједнуодследећих
дисциплинскихмера:

1)јавнуопомену;
2)новчануказнуувисинидо20%одпросечнемесечнезараде

позапосленомуРепублици,умесецукојипретходимесецуукоме
секазнаизриче,поподацимарепубличкогоргананадлежногза
пословестатистике;

3)привременузабранусамосталноградауобављањуодређених
пословаздравственеделатности;

4)привременузабранусамосталноградауобављањуздравстве
неделатности.

Дисциплинскемереизовогчланатач.1)и2)овогстатутаизри
чусезалакшеповредепрофесионалнедужностииугледачлана
коморе.

Дисциплинскамераизовогчланатачка2)овогстатутаможесе
изрећиутрајањуодједногдошестмесеци.

Дисциплинскемереизовогчланатач.3)и4)овогстатутаиз
ричусезатежуповредупрофесионалнедужностииугледачлана
коморе.

Дисциплинскемереизовогчланатач.3)и4)овогстатутанемогу
трајатикраћеодшестмесеци,нидужеодједнегодине,ауизузет
нимслучајевимамогутрајатидопетгодина.

VII. РЕ ГИ О НАЛ НЕ КО МО РЕ 

Члан 49. 
Регионалнекоморевршеповеренепословекаојавнаовлашће

њаизчлана10.тач.2),4),7),12),13),14),15)и16)овогстатутаза
територијунадлежностирегионалнихкомора.

Регионалнекомореосталепословеизадаткеобављајунаоснову
чл.8.и28.Законаокоморамаздравственихрадникаичлана11.
овогстатута.

Органирегионалнихкоморасу:

1)Скупштина,
2)Извршниодбор,
3)председник,
4)посебниодбори,
5)Надзорниодбор,
6)Судчастипрвогстепена,
7)Комисијазапосредовање.

Органирегионалнихкоморабирајусеизредовачлановаскуп
штинерегионалнихкомора,изузевчлановаПосебниходбораре
гионалнихкомораисудијасудовачастиРЛКкојисемогубиратии
изредовачлановаКоморе.

Председникидвапотпредседника,члановиИзвршногодбора,
члановиНадзорногодбораипредседнициПосебниходборареги
оналнихлекарскихкоморабирајусеизредовачлановаСкупштине
Регионалнелекарскекоморе.

Мандаторганарегионалнекоморејечетиригодине.
Мандатсудијапрвостепенихсудовачастијепетгодинаипочиње

датечеодмоментаполагањасвечанеизјаве.

Члан 50. 
Скупштинарегионалнекоморејенајвишиорганрегионалнеко

морекојучинеделегатиизабранисаподручјанадлежностиреги
оналнекоморе.

СкупштинурегионалнекоморечинеизабраниделегатиСкупшти
неКоморесатериторијерегионалнекоморе,узизабранеделегате
скупштинерегионалнекомореизабранихпопринципуједанделе
гатна200уписанихчлановаКоморе,издржавнихздравствених
установа,асатериторијерегионалнекоморе,ипопринципуједан
делегатна100уписанихчлановаКоморе,изприватнепраксе,аса
територијерегионалнекоморе.

СкупштинурегионалнекомореКосоваиМетохијечинеизабра
ниделегатиСкупштинеКоморесатериторијерегионалнекоморе
КосоваиМетохије,аузизабранеделегатескупштинерегионал
некоморе,изабранихпопринципуједанделегатна20уписаних
члановаКомореизрегионаКосоваиМетохије,ииздржавних
здравственихустановаиизприватнепраксе.

ДелегатиСкупштинеКомореизабранисатериторијерегионалне
коморесуистовременоичлановиСкупштинерегионалнекоморе.

Члан 51. 
Скупштинарегионалнекоморе:

а)доноси:

1)пословникосвомрадуирадураднихтелакојеобразује;

б)бираиопозива:

1)председникаидвапотпредседникаскупштинерегионалнеко
море;

2)председникаидвапотпредседникарегионалнекоморе;
3)председника,двапотпредседникаичлановеизвршногодбо

ра;
4)председника,заменикапредседникаичлановеСудовачасти

првогстепена;
5)члановепосебниходбора;
6)председникаичлановенадзорногодбора;
7)председникаичлановекомисијезапосредовање;

в)одлучујеирешава:

1)освимпитањимадостављенимодстранеизвршногодбора,а
којанисуунадлежностиКоморе;

2)оизвештајуофинансијскомпословањурегионалнекоморе,
којидостављаСкупштиниКоморенаусвајање;

3)одругимизвештајимаорганаираднихтеларегионалнеко
мореиКоморе;

4)одругимпословимапредвиђенизакономиовимстатутом;
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г)предлажеКомори:

1)предлажекандидатезачлановеУправногодбораКоморе;
2)члановерегионалнекоморезаодликовањаКоморе;
3)члановерегионалнекоморезагодишњенаградеКоморе;
4)годишњипрограмрадаигодишњипланрегионалнекоморе;
5)финансијскипланзарегионалнукомору;
6)усвојениизвештајофинансијскомпословањуРегионалнеко

море.

Заобављањеодређенихпословаскупштинарегионалнекоморе
можеименоватикомисијеираднатела,утврђујућињиховсастав
изадатак.

Члан 52. 
Извршниодборрегионалнекоморечинепредседник,двапот

председника,представниципосебниходбораипетчланова.
Извршниодборрегионалнекоморе:

1)спроводиодлукескупштинерегионалнекомореискупштине
Коморе;

2)расправљаиодлучујеоповеренимпословимаиосталимпо
словимаизадацимаизсвојенадлежности;

3)утврђујепредлоггодишњегпланаипрограмасвогарадаза
СкупштинуРегионалнекоморе;

4)утврђујепредлогфинансијскогпланаиутврђујепредлог(усваја)
извештајаофинансијскомпословању,анапредлогПредседника
регионалнекоморе;

5)подносиизвештајосвомрадуСкупштиниРЛК;
6)предлажеУправномодборуусвојенипланнабавкирегионал

некоморе;
7)доносиПословникосвомраду;
8)обављадругепословеизадаткеускладусаовимстатутом.

Заобављањеодређенихпословаизвршниодборрегионалнеко
мореможеобразоватикомисијеиповременаилисталнараднатела,
утврђујућињиховсаставизадатак.

МандатчлановаИзвршногодбораје4године.

Члан 53. 
Председникрегионалнекомореруководирадомрегионалнеко

мореизасвојрадодговараскупштинирегионалнекомореиСкуп
штиниКоморе.

Потпредседникебираскупштинарегионалнекоморенапредлог
председникарегионалнекоморе,поједногиздржавнеиприватне
праксе.

Председникрегионалнекоморе:

1)извршаваодлукескупштинерегионалнекоморе;
2)закључујематеријалнепословерегионалнекоморенаоснову

овлашћењадиректораКоморе,аускладусаЗакономојавнимна
бавкамаиЗакономорачуноводственимполитикамаиузсагласност
ИзвршногодбораРЛК;

3)утврђујепредлогеодлукакојеразматраидоносиизвршни
одбор;

4)организује,усмераваиусклађујесарадњусадржавнимор
ганимаидругимдржавнимистручниморганизацијаманаподручју
надлежностирегионалнекоморе;

5)примасвечанезаклетвеновоуписанихчлановаКоморе;
6)доносирешењеоуписучланауИменикКомореирешењео

испуњеностиусловазаиздавањелиценце;
7)доносирешењеобрисањучланаизИменикаКоморе;
8)предлажеСкупштинирегионалнекоморедвапотпредседника

регионалнекоморе;
9)предлажедиректоруКоморекандидатазаСекретарареги

оналнекоморе;
10)обављаидругепословеодређенезакономиовимстатутом.

Члан 54. 
Посебниодборирегионалнихкоморасу:

1)одборзастручнапитањаистручнинадзор;

2)одборзајавноздрављеипримарнуздравственузаштитуу
државнојпракси;

3)одборзасекундарнуитерцијарнуздравственузаштитуудр
жавнојпракси;

4)одборзапримарнуздравственузаштитууприватнојпракси;
5)одборзасекундарнуитерцијарнуздравственузаштитуупри

ватнојпракси;
6)одборзамедицинскуетику;
7)одборзамедицинскообразовање.

Посебниодбориимајупредседника,потпредседникадои10
чланова,узравноправнузаступљеностпредставникадржавнеи
приватнелекарскепраксе,семуодборимазадржавнуиприватну
праксу.

Члановискупштинерегионалнекоморе,каоичлановиКоморе
сатериторијенадлежностиодређенерегионалнекоморе,немогу
истовременобитичлановивишеодједногпосебногодборананивоу
регионалнихкомора.

ОбројучлановасвакогпосебногодбораРЛКодлучујескупшти
натеРЛК.

Радодборасеуређујепословникоморадуодбора.

Члан 55. 
Надзорниодборрегионалнекоморевршиконтролупословањаи

надзорнадфинансијскимрадомрегионалнекоморе.
Надзорниодборчинепредседникидвачланакојебираираз

решаваскупштинарегионалнекоморе,ачијимандаттрајечетири
године.

НадзорниодборРЛКдвапутагодишњедостављаизвештајораду
Скупштинирегионалнекоморе,каоиНадзорномодборуКоморе.

VI II. СТРУЧ НА СЛУ ЖБА КО МО РЕ 

Члан 56. 
Стручне,правне,финансијске,административне,(помоћне)тех

ничкеидругепословезапотребеКомореобављајустручнаслужба
Комореистручнеслужберегионалнихкомора.

СтручнаслужбаКомореистручнеслужбеРегионалнихкомора:

1)обављајустручне,правне,финансијске,административнотех
ничкепословезапотребеорганаКомореизаКоморууцелини;

2)обављајуосталепословеускладусаовимстатутомиопштим
актимаКоморе.

ОрганизацијаирадстручнеслужбеКомореистручнихслужби
регионалнихкомораутврђујусеПравилникомоорганизацијииси
стематизацијистручнеслужбеКоморе,којидоносиДиректорКо
море.

Запослениустручнојслужбиимајусваправаидужностиутврђене
Закономораду,овимстатутомиодлукамаорганаКоморе.

РадомстручнеслужберуководегенералнисекретарКомореи
секретарирегионалнихкомора.

ГенералниСекретарКоморејелицекојеимависокустручнуспре
му,запошљавасенаосновуконкурсаиЗаконаорадуизасвојрад
одговарадиректоруКоморе.

ГенералниСекретарКомореисекретарикоморачинеколегијум
Коморе,задужензарешавањестручнихпитањаКоморе,назахтев
ДиректораКомореиПредседникаРегионалнихкомора.

РадКолегијумаорганизујеињимруководигенералниСекретар
Коморе.

ИзвештајорадуКолегијумподносидиректоруКоморе.
ГенералнисекретарКоморе:

1)организујерадстручнеслужбе;
2)пружаправнупомоћдиректоруКоморе;
3)пратипрописеизаконекојисуувезисарадомКомореиздрав

ственомделатношћу;
4)старасеоприпремиседницаорганаКомореиоизвршењу

одлука(идругихпослова)тихоргана;
5)присуствујеседницамаСкупштинеКомореиУправногодбора,

НадзорногодбораКоморе,ПосебниходбораКомореисвихдругих
органаителауКомори;
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6)обављаидругепословекојемусеповереодлукамадиректо
раКоморе.

Секретаррегионалнекоморе:

1)организујерадстручнеслужбеРегионалнекоморе;
2)пружаправнупомоћпредседникуРегионалнекоморе;
3)пратипрописеизаконекојисуувезисарадомКомореиздрав

ственомделатношћу;
4)старасеоприпремиседницаорганарегионалнекомореио

извршењуодлукатихоргана;
5)присуствујеседницамаорганаителарегионалнекоморе;
6)обављаидругепословекојемусеповереодлукамапредсед

никаРегионалнекомореидиректораКоморе.

IX. ОП ШТИ АК ТИ КО МО РЕ 

Члан 57. 
ОпштиактиКоморесуСтатут,Кодексмедицинскеетике,правил

ници,пословнициидругиопштиакти.
ОпштиактиКомореморајубитиусагласностисаУставом,зако

номиовимстатутом.
Иницијативузадоношењеилиизменуопштихакатаизстава1.

овогчланаможеподнетисвакиорганКомореилиСкупштинаре
гионалнекоморе.

СтатутКомореидругиопштиактиобјављујусеугласилуКо
море.

СтатутКоморесеобјављујеиу„СлужбеномгласникуРепублике
Србије“.

Статутидругиопштиактимењајусеилидопуњујунаначинод
ређензањиховодоношење.

Општиакти,осимСтатута,изстава1.овогчланаступајунаснагу
даномдоношења.

X. ФИ НАН СИ РА ЊЕ КО МО РЕ 

Члан 58. 
СредствазафинансирањерадаКомореобезбеђујусе:

1)одчланарине;
2)накнадезауписуИменикКоморе;
3)накнадезаиздавањеиобнављањелиценце;
4)накнадезаиздавањеуверењаидругихдокуменатаКоморе;
5)поклонаилегата;
6)другихизворасредставаускладусаЗакономиовимстатутом.

Члан 59. 
Средствазаобављањеповеренихпословаидругихпословаи

задатакаКомореводесенарачунуКомореитотакода:

1)наосновуЗаконаокоморамаздравственихрадника,Члан33.
став4.ичлана58.тачка3)овогстатута,средстваоднакнадеза
издавањеиобнављањелиценцеуплаћујусенарачунКомореито:
2/3средставанарачунКоморе,а1/3средставанаподрачунере
гионалнихкомора,сразмернобројусвојихчланова.

2)Средстваизчлана58.став1)тачка6)овогстатутауплаћују
сенарачунКоморе.

3)Средствакојасеобезбеђују,заобављањеповеренихпослова
идругихпословаизадатакаКоморе,изчлана58.став1)тачка1),
тачка2)итачка4)уплаћујусенарачунКомореиподрачунереги
оналнихкомора,такодасе1/3средстава,изовихтачака,уплаћује
нарачунКоморе,2/3средставанаподрачунерегионалнихкомора.
Комораизнаведенихсредставаподмирујенакнадетрошковачла
новимасвихорганаКоморе,накнадетрошковаштампања„Гласника
ЛКС“,каоиосталепотребе.

4)легатиипоклониизчлана58.став1.тачка5)овогстатутаводе
сенапосебномподрачунуКоморе.

Средстваприбављенаизлегатаилипоклонанемогусекористити
запокривањетрошковарадаКоморесемакоихпоклонодавацили
легатарнијезатонаменио.

НаредбодавацзаупотребусредставаКоморејестедиректорКо
море,аизузетнолицекојеоновласти.

НаредбодавацзаупотребусредставаРегионалнекоморе,по
овлашћењудиректораКоморе,јепредседникРегионалнекоморе.

ОстањусредставаКомореисредставарегионалнихкомораса
стављајусепериодичниобрачуниизавршнирачунзасвакука
лендарскугодину.

Регионалнекоморенапосебнимподрачунимаводесредстваиз
ФонданамењеногзаузајамнупомоћчлановимаКоморе.

ФормирањесредставаиначинкоришћењасредставаизФонда
заузајамнупомоћчлановимаКомореуређујесепосебнимправил
ником,којидоносиСкупштинаКоморе.

Члан 60. 
РадКоморејејаван.
ЈавнострадаКомореобезбеђујесејавношћуседницаоргана

КомореидругихтелаКомореискуповауКомори,издавањемин
формацијаоњиховомрадуисарадњомсасредствимајавногин
формисањаидругимсредствимаобавештавања.

Комораимасвојупрезентацијунаинтернету.
ОрганиилителаКоморемогуискључитиилиограничитијав

ностседницеилискупа,кадатоналажеКодексмедицинскеетике
иликадасеразматрајудокументаилиподациповерљивепри
роде.

Комораредовноупознајесвојечлановесаодлукама,ставовима
ипредлозимаусвојенимнаседницамаорганаителаидругимску
повимауКоморипутемгласилаКоморе.

Комораједужнадаобавештавајавностосвимпитањимаизнад
лежностиКоморе.

Комораједужнадаобавештаваминистарствонадлежнозауну
трашњепослове,надлежнеправосуднеорганеиминистарство
надлежнозапословездрављаодисциплинскимпоступцимакоји
севодепротивчлановакоморепреднадлежниморганимакоморе,
каоиопоступцимаиздавања,обнављањаилиодузимањалиценце,
акосеутимпоступцимаустановидапостојисумњадајеизвршено
кривичнодело.

Комораједужнаданазахтеворганаизпретходногставаовог
чланадоставипотребнеподаткеочињеницамаокојимаимаса
знање.

XI. ЗА ШТИ ТА ПРА ВА ЧЛА НО ВА КО МО РЕ 

Члан 61. 
Свеодлукеирешењаоостваривањуправа,обавезаиодговорно

стичланаКомореобавезносе,уписаномоблику,достављајучлану
Коморесапоукомоправномлеку.

Комораштитипрофесионалниинтегритетиправонаприватност
својихчлановауоквирупозитивнихпрописаРепубликеСрбије.

XII. ПРА ВИ ЛА О УПИ СУ И ВО ЂЕ ЊУ ИМЕ НИ КА 
ЧЛА НО ВА ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ 

1. ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ 

Члан 62. 
ОвимправилимауређујесеуписдокторамедицинеуЛекарску

коморуСрбије(унаставкутекста:Комора),вођењеисадржајИме
никачлановаКомореипоступакиздавањадозволезасамосталан
рад(удаљемтексту:лиценца).

Члан 63. 
Доктормедицине(удаљемтексту:лекар)постајечланКоморе

уписомуИменикКоморе.

Члан 64. 
ЛекарсеможеуписатиуИменикКоморекао:
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–лекарприправникбезположеногдржавногиспита(незапослен
илинастажу),

–лекарсаположенимдржавнимиспитомкомесеиздајелицен
цаитокао:

–лекаропштемедицине,
–лекарспецијалиста,
–лекарсубспецијалиста.

Комораводипосебнеевиденцијелекарапоследећимкатегори
јама:

–незапосленилекари,
–лекаринастажу,
–лекаризапослениудржавнојустанови,
–лекаризапослениуприватнојустанови,
–лекариоснивачиприватнеустанове,
–лекаринаспецијализацији.

ТакођесеводиевиденцијапочаснихчлановаКоморе.

2. УПИС У ИМЕ НИК КО МО РЕ 

Члан 65. 
Уписсеобављанаосновузахтевалекара,којииспуњавауслове

одређенеЗакономоздравственојзаштитииовимправилником,у
регионалнојкоморикојојлекарприпаданаосновуместасталног
боравка.

ЗауписуИмениклекарјеобавезандаприложи:

1.Испуњензахтевзаупис;
2.Испуњеневиденционилист;
3.Документекаодоказеонаводимаизевиденционоглиста;
4.ДоказеоизмиренимтрошковиманакнадезауписуИменики

накнадезаиздавањелиценце.

1. Еви ден ци о ни лист 

Уевиденционилистлекаруписујеследећеподатке:
А)Личниподаци:

–имеипрезиме
–имеједногодродитеља
–девојачкопрезиме
–ЈМБГ
–датумиместорођења
–адресаителефонсталногборавка
–адресаелектронскепоште
–држављанство
–националност

Б)Подациозапослењу:

–запослење:(1.незапослен,2.настажу,3.запосленудржавној
установи,4.запосленуприватнојустанови,5.оснивачприват
неустанове)

–назив,адреса,телефонимејлдржавнеустановеукојојлекар
обављаредовнуздравственуделатностилијенастажу

–назив,адреса,телефонимејлприватнеустановеукојојлекар
обављаредовнуздравственуделатностилијенастажу

–назив,адреса,телефонимејлдржавнеустановеукојојлекар
допунскиобављасвојуздравственуделатност

–назив,адреса,телефонимејлприватнеустановеукојојлекар
допунскиобављасвојуздравственуделатност

Ц)Подациообразовању,научноминаставномзвању:

–местоидатумдипломирања;
–датумполагањадржавногиспита;
–гранаспецијализацијеидатумполагања;
–гранаужеспецијализацијеидатумполагања;
–додатноусавршавање:1.наспецијализацији2.наужојспеци

јализацији
–датумстицањапримаријата;

–датумстицањаакадемскогзвањамагистранаука
–датумстицањанаучногстепенадокторамедицинскихнаука
–научнозвање(научнисарадник,вишинаучнисарадник,науч

нисаветник)
–наставнозвање(асистент,доцент,ванреднипрофесор,редов

нипрофесор)
–називигодинастицањасертификатаододатномобразовању

Д)Осталиподаци:

–чланствоудомаћимииностранимлекарскимудружењима

Лекар,оснивачприватнепраксе,дужанједадодатноупишесле
дећеподатке:

Е)Подациоприватнојздравственојустанови:

–називподкојимприватнапраксаобављаздравственуделатност,
утврђенускладусарешењемоуписуурегистаркоднадле
жногоргана;

–делатносткојуобављанаосновурешењаминистарстванад
лежногзапословездрављаоиспуњеностиусловазапочетак
радаиобављањездравственеделатности;

–именаоснивачаприватнепраксе;
–датумпочеткаобављањаздравственеделатностиутврђенре

шењемоуписуурегистаркоднадлежногоргана.

Документикаодоказионаводимаизевиденционоглиста
Лекарјеобавезандауззахтевзауписприложиследећедоказе

онаводимаизевиденционоглиста:

–фотокопијуличнекарте;
–дипломуилиоверенуфотокопијуифотокопијумедицинскогфа

култета.

Лекар,оснивачприватнепраксе,дужанједодатнодаприложи:

–решењеилиоверенуфотокопијурешењаМинистарстванадле
жногзапословездрављаоиспуњеностиусловаупогледукадрова,
опреме,просторијаилековазапочетакрадаиобављањепослова
здравственеделатности.

Доказиоизмиренимтрошковима
Лекарјеобавезандаприложикопијууплатницеоплаћенојнакна

дизауписуИменикКомореикопијууплатницеоплаћенојнакнади
заиздавањелиценце.

Члан 66. 
Освакојпромениподатакаизчлана65.овогстатутаЧланКомо

редужанједаобавестирегионалнукоморуурокуод30данаод
настанкапромене.

Члан 67. 
ПриуписууКоморулекаруседодељујеидентификациониброј

лекара.
Идентификационибројсадржишестцифара,причемупрвацифра

означавабројрегионалнекомореукојујелекаруписан,докпрео
сталихпетцифараозначавајуреднибројподкојимјелекаруписан
уИменикпопуњеннуламадо5цифара.

Члан 68. 
НаконуписауКоморулекарусеиздајечланскакарта.

3. ИЗ ДА ВА ЊЕ ЛИ ЦЕН ЦЕ 

Члан 69. 
ПоступакуписауИменикчлановаКомореииздавањелиценцеи

органинадлежнизарешавањепозахтевузауписуИменикчланова
Комореииздавањелиценцерегулисанисуодредбамачланова13,
14,15,16.и17.овогстатута.

Члан 70. 
Комораћепоништитирешењеоуписуилиценцуакосенакнадно

утврдидазауписнисупостојалипрописаниуслови.
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4. ПРО МЕ НА ЛИ ЦЕН ЦНОГ ЛИ СТА 

Члан 71. 
Лекарјеобавезандапроменилиценцнилистакоунутарваже

њалиценце:

–промениимеилипрезиме;
–завршиспецијализацијуилисубспецијализацију;
–стекнезвањепримаријуса,доцента,магистраилидокторанаука;
–промениместосталногборавкаудругирегионпричемудобија

новибројлиценце.

Лекарједужандаурокуод30данаоднастанкапроменаподнесе
захтевзапроменулиценцноглиста.

Лекарјеобавезандаприложидокументкаодоказонасталим
променамаикопијууплатницеоплаћенојнакнадизапроменули
ценцноглиста.

Члан 72. 
СтручнаслужбаРЛКукојојјелекардотадабиоевидентиран,

припрема,апредседниктеРЛКдоносиРешењеобрисањуовог
лекараизевиденцијечлановаЛКС,којасеводиутојРЛК.

ПоредуручењаједногпримеркаовогРешењаименованомлека
ру,СтручнаслужбаматичнеРЛКдостављапоједанпримераковог
решењаСтручнојслужбиРКЛучијирегионсеименованилекар
преселио,каоиСтручнојслужбиЛекарскекомореСрбијецен
тралнаевиденција.

НаосновупримљеногРешењаизпретходногставаовогчла
на,СтручнаслужбаРКЛучијирегионсеименованилекарпре
селиоприпрема,апредседниковеРЛКдоносиновоРешење
оуписуименованоглекарауевиденцијучлановаЛКС,којасе
водиутојРЛКидодељујему,овимрешењем,новиИдентифи
кациониброј.

ПоредуручењаједногпримеркановогРешењаименованомле
кару,СтручнаслужбановеРЛКдостављаиједанпримераковог
решењаСтручнојслужбиЛКСцентралнаевиденција.

ПопријемуРешењаобрисањуименованоглекараизевиден
цијечлановаЛКС,којасеводиупретходнојРЛКипријемуновог
РешењаоуписуименованоглекарауевиденцијучлановаЛКС,
којасеводиуновојРЛКикојиммуједодељенновиИдентифи
кациониброј,СтручнаслужбаЛекарскекомореСрбијеприпре
ма,адиректорЛКСдоносиновоРешењеоиздавањуЛиценце
именованомлекару,сановимидентификационимбројем,односно
новимбројемЛиценце,алистаримдатумомважностиЛиценце,
тј.датумомважностистарелиценце.

ПриликомпреузимањаЛиценцесановимидентификационим
бројем,именованилекарједужанда,претходно,Стручнојслу
жбизаписничкипредаЛиценцусастаримидентификационим
бројем.

5. ПРО МЕ НА РЕ ГИ О НАЛ НЕ КО МО РЕ 

Члан 73. 
Уколикочланпромениместосталногборавкапричемувишене

припадарегионалнојкомориукојујеуписан,дужанједасепријави
удругурегионалнукоморуурокуод30дана.

Притомејеобавезандадостави:

–свудокументацијупочлану65.овогстатута;
–потврдуоисписуиоизмиренимобавезамапремарегионалној

комориукојујепретходнобиоуписан;
–потврдуидоказеостеченимбодовиманаосновуПравилникао

континуираноједукацији;
–потврдуопрвостепеномпоступку.

6. ИС ПИС ИЗ ИМЕ НИ КА КО МО РЕ 

Члан 74. 
ИсписизИменикачлановаКоморевршисеуслучајевимакада

редовнимчлановимапрестајечланство,аштоједефинисаночла
ном21овогстатута.

Члан 75. 
РешењеоодузимањуЛиценцедоносидиректорКоморе.
РешењеобрисањуизИменикаКоморедоносипредседникре

гионалнеКоморе.

Члан 76. 
ЧланКоморекојемјепресталочланство,дужанједаурокуод

15данаКоморипредачланскукартуиличнипечат.
Услучајудаихнепредаутомроку,решењеоодузимањуЛиценце

ипрестанкучланстваобјављујесеугласилуКоморе.
НаконодузимањаЛиценцелекарнесмевишеобављатилекар

скуделатност.

7. ВО ЂЕ ЊЕ ИМЕ НИ КА КО МО РЕ 

Члан 77. 
ИменикКомореводерегионалнекоморе,такоштосеусвакој

регијиажурирајуподациолекаримакојијојприпадају.
Регионалнекоморедужнесудаводеиевиденцијеизречених

дисциплинскихмерачлановимаКоморе.
ЛекарскакомораСрбијенаосновуподатакаизИменикареги

оналнихкомораводицентралнуевиденцијучлановаЛекарскеко
мореСрбије.

Члан 78. 
Узевиденционилистизчлана65.овогстатутарегионалнекоморе

водеипомоћнелистовесаосталимподацимаочлановима.
Регионалнекоморедужнесудаводеиевиденцијуследећихпо

датака:

–подациоуписуиисписуизИменикаКоморе;
–подациоиздавању,продужавањуиодузимањуЛиценце;
–подациоизреченимдисциплинскиммерамачлановимаКоморе

упрвостепеномпоступку;
–подационакнадамазауписуИменикинакнадамаомесечној

чланарини.

Комораједужнадаводииевиденцијуследећихподатака:

–подациоизреченимдисциплинскиммерамачлановимаКоморе
удругостепеномпоступку;

–подационакнадамазаиздавањеЛиценце.

8. СИ ГУР НОСТ ПО ДА ТА КА 

Члан 79. 
ПодациизИменикамогусекориститисамозапотребеКомореи

другихтелаодређенихзакономилиузодобрењеИзвршногодбора
Регионалнекоморе,односноУправногодбораКоморе.

Подациодинтересазапацијентемогубитијавнодоступниузса
гласностлекараиуколикозањихпостоједоказнидокументи.

Члан 80. 
Надзорниодборрегионалнекоморенадгледаначинприкупљања,

обрађивањаикоришћењаподатакаизИменика.

XI II. ПРА ВИ ЛА О ОБРА ЗО ВА ЊУ И РА ДУ 
ЕТИЧ КОГ ОД БО РА ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ 

1. ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ 

Члан 81. 
Овимправилимаутврђујусепоступакобразовања,надлежности,

каоиправилапоступкаиначинраданаседницамаЕтичкогодбора
ЛекарскекомореСрбије.

ОдредбеовихправилаобавезнесузачлановеЕтичкогодбора,
каоизасвадругалицакојаучествујуурадуовогодбора.

Члан 82. 
Етичкиодбор,каоорганЛекарскекомореСрбије,имаправаи
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обавезеутврђенанаосновузакона,подзаконскихакта,Статутаи
другихопштихакатаЛекарскекомореСрбије(удаљемтексту:Ко
мора)каоиодлукаСкупштинеЛекарскекомореСрбије.

Члан 83. 
ЕтичкиодборусвомрадукористипечатЛекарскекомореСрбије.

2. НАД ЛЕ ЖНОСТ ЕТИЧ КОГ ОД БО РА 

Члан 84. 
ЕтичкиодборјестручнотелоЛекарскекомореСрбије,којепрати

ипромовишеначелапрофесионалнеетикеприпружањуиспрово
ђењуздравственезаштитеиудругимобластимапрофесионалног
радалекара.

НадлежностиЕтичкогодбораЛКС(удаљемтексту:Одбор)су:

1)разматрањеетичкихпитањакојасеодносенаобављањеле
карскепрофесије;

2)давањемишљењаорадучлановаКомореускладусаодред
бамаКодексапрофесионалнеетикеЛКС,ипокрећедисциплинске
поступкепредСудовимачастиЛКС;

3)промовисањепринципапрофесионалнеетикерадиуспоста
вљањаетичкогпонашањачлановаКомореуобављањупрофесије
здравственоградника;

4)праћење,анализирањеидавањемишљењаоприменина
челапрофесионалнеетикеупревенцији,дијагностици,лечењу,
рехабилитацији,истраживању,каоиувођењуновихздравствених
технологија;

5)давањепрепорукаиставовапопојединиметичкимпитањима;
6)обављањеидругихпословаувезисаприменомипоштовањем

КодексапрофесионалнеетикеЛКС.

Члан 85. 
УвршењусвојефункцијеОдборјенезависанисвојунадлежност

обављаускладусазаконом,СтатутомЛКС,Кодексомпрофеси
оналнеетикеЛКС,међународнимначелимамедицинскеетикеи
овимправилима.

3. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ОД БО РА 

Члан 86. 
ЕтичкиодборЛекарскекомореСрбијесесастојиод15чланова,

по3чланаизсвакеРегионалнелекарскекомореусаставуЛКС.
ЧлановеЕтичкогодбораЛекарскекомореСрбијебираираз

решаваСкупштинаЛекарскекомореСрбијеизредовачланства
Коморе.

Такође,СкупштинаЛекарскекомореСрбије,изсастава15чла
новаОдбора,именујепредседникаОдбора,анапредлогЕтичког
одбора.

МандатпредседникаичлановаЕтичкогодбораЛекарскекоморе
Србијетрајечетиригодине.

Члан 87. 
ЕтичкиодборЛекарскекомореСрбијезаузимаставовенасвојим

седницама,простомвећиномгласоваприсутнихчлановаЕтичког
одбораКоморе.

ЕтичкиодборЛекарскекомореСрбијерадиуседницамакојесу,
уначелујавне,уколикоЕтичкиодборнеодлучидругачије.

СедницуОдборасазиваињомпредседавапредседникОдбора,ау
случајуспреченостиилиодсуствапредседникаОдбора,седницусази
ваињомпредседаваЧланОдборакојегпредседниковластизато.

ПисанизахтевзасазивањеседницеЕтичкогодбораможепод
нетипредседникуОдбораинајмање1/3укупногбројачлановаОд
бора.

Услучајуизпретходногставаовогчланастатута,председник
Одбораједужандаседницусазовеурокуодосамданаоддана
пријемаписменогзахтеваизпретходногставаовогчланастатута.

УколикопредседникЕтичкогодбораодбиједасазовеседницу
напредлогнајмање1/3укупногбројачлановаОдбораилијене
сазовеурокуодосамдана,седницуможедасазовеинајмање1/3
укупногбројачлановаЕтичкогодбораидаодржиседницууколико
јеукупноприсутнонајмањеосамчлановаОдбора.

Овакосазваномседницомпредседаванајстаријиприсутничлан
Одбора.

4. РАД И ПО СТУ ПАК ПРЕД ОД БО РОМ 

Члан 88. 
СедницеЕтичкогодборасазивајусеписменимпутем,односно

електронскомпоштом,узобавештавањепозванихчлановаодану,
часуиместуодражавањаседнице,каоипредлогудневногреда.

ПредметнипозивсеобавезнодостављачлановимаОдбора,нај
мање8данапреодржавањаседнице,укомрокусеиматеријал
садневнимредомдостављасвимчлановимаОдборапоштомили
путемелектронскепоште.

Уизузетнимслучајевимаседницасеможесазватиукраћемроку
одрокадефинисаногпретходнимставомовогчлана.

Члан 89. 
ЕтичкиодборЛекарскекомореСрбијеможепуноважнодазасе

даидискутује,акојенаседнициприсутнонајмањеосамњегових
чланова.

Члан 90. 
СедницомЕтичкогодборапредседаваињенимрадомруково

дипредседникЕтичкогодбора,ауколикојепредседникодсутан,
седницуотвараињомпредседавачланЕтичкогодбора,којегје
председниковластиоускладусаодредбомизчлана87.став3.овог
статута,односнонајстаријиприсутничланОдборауслучајукада
сеницусазовенајмање1/3укупногбројачлановаЕтичкогодбора,
усмислуодредбеизчлана87.став7.овогстатута.

Члан 91. 
ПоступакпредЕтичкимодборомпокрећесеписменимзахтевом

илипосопственојиницијативичлановаОдбора.
Анонимнизахтевисенеразматрају.

Члан 92. 
УколикосеоодређеномпитањупредОдборомрасправљапо

писменомзахтеву,документацијакојасеподносиуззахтевморада
садржисведоказекојисупотребнидабисеонмогаоразматрати.

Акојезахтевнеразумљивилинесадржидоказе,накојесеподно
силацпозива,Одборћепозватиподносиоцазахтевадаистидопуни
односноисправиурокукојиодредиОдбор.

АкоподносилацзахтеванепоступипопозивуОдбораистисе
нећеразматрати.

Члан 93. 
НаосновукомплетногилидопунскикомплетираногзахтеваЕтич

киодборЛекарскекомореСрбијеспроводиразматрањеидиску
сију.

УколикоОдбороценидајетопотребно,подносилацзахтеваће
битипозваннаседницуОдбора,радинепосредногобјашњењачла
новимаОдбораоконаводаиззахтева.

Евентуалнисведоцимогубитипозванинаразговорсачлановима
Одбора,акојетоуинтересудискусијеизаузимањаставоваОдбора
попредметномзахтеву.

АкоОдбороценидајетопотребно,упредметнојдискусијисе
могуангажоватииекспертиизпојединихобласти.

Члан 94. 
ОсвимнаведенимактивностимаОдбораводисезаписник.
ЗаписникводисекретарЛекарскекомореСрбије,односнолице

којеонодредиизаписникобавезносадржи:

1)Називпредметаокојемседискутује;
2)ВремеиместозаседањаЕтичкогодбора;
3)ИменаприсутнихиодсутнихчлановаОдбора;
4)ИменадругихлицакојаприсуствујуседнициОдбора;
5)ИменалицакојаучествујуудискусијипредЕтичкимодбором;
6)Кратаксадржајдискусијеидонетезакључке;
7)Утврђенепредлогеопитањимаокојимаједискусијавођена;
8)ПотписпредседникаОдбора,односнодругогчланаОдбора

којипредседаваопредметномседницом,каоилицакојејеводило
записник.
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Став,односномишљењеЕтичкогодбора,позавршенојдискусији
бићедостављеннадлежниморганимаКомореиподносиоцузахтева,
апопроцениЕтичкогодбораЛекарскекомореСрбије,исвимдругим
заинтересованимсубјектимазапредметноетичкопитање.

Члан 95. 
УколикосаседницеЕтичкогодбораЛекарскекомореСрбијеиз

останустранкекојесууреднопозване,Одборћеодржатиседницу
уодсуствууреднопозванихстранака.

Члан 96. 
УтокудискусијепредЕтичкимодборомЛекарскекомореСрбије,

председникЕтичкогодбора,односнопредседавајућитојседници,
водидискусијуидајеиодузимареччлановимаОдбораприсутним
странкамаиекспертима.

ЧлановиЕтичкогодбораЛекарскекомореСрбијенемогу,ван
седницаовогОдбора,износитисвојеличнеставовеотемамао
којимаЕтичкиодбордискутује.

Члан 97. 
НаконокончањадискусијечлановаЕтичкогодбораиприсутних

лицанаседници,председавајућиседницеконстатуједаједискусија
отојтемипредЕтичкимодборомзакљученаиспроводипроцедуру
гласањаакламацијом,уколикојетопотребно.

Члан 98. 
НаконзакљученедискусијепредЕтичкимодбором,Етичкиодбор

формулишесвојставидоносимишљењеускладусаодредбомиз
члана87.став1.овогстатута.

Процедуриконачногформулисањаставаидефинисањумишље
њаОдбораигласањуприсуствујусамочлановиОдбораилицекоје
водизаписник.

Члан 99. 
Наосновузаузетогставаизпретходногчланаовогстатута,

ЕтичкиодборЛекарскекомореСрбијеможедапредлажеоргану
Коморе,надлежномзадаљепоступање,одређенемереилида
констатуједакододређене,предметнеситуацијенемаповреда
етичкихначела.

5. ОСТА ЛЕ ОД РЕД БЕ 

Члан 100. 
НаписменизахтевпредседникаЕтичкогодбора,Управниодбор

ЛекарскекомореСрбијеилидругиодборЛекарскекомореСрбије,
можедазакажезаједничкуседницуЕтичкогодбораитогоргана,
услучајевимакадасунадневномредуовиходбора,каоиЕтичког
одбора,надневномредуистапитања.

Члан 101. 
ДиректорЛекарскекомореСрбијеобезбеђујетехничку,стручну

иадминистративнупомоћкаоидругеусловенеопходнезауспешан
радЕтичкогодбораЛекарскекомореСрбије.

Члан 102. 
ОправилнојпримениовихПравиластарасепредседникЕтичког

одбораЛекарскекомореСрбије.

XIV. ПРА ВИ ЛА О ПО СТУП КУ КАН ДИ ДО ВА ЊА, НА ЧИ НУ ИЗ
БО РА И ОПО ЗИ ВА ЧЛА НО ВА СКУП ШТИ НЕ И ДРУ ГИХ ОР ГА НА 
ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ И ЧЛА НО ВА СКУП ШТИ НЕ И ДРУ
ГИХ ОР ГА НА РЕ ГИ О НАЛ НИХ ЛЕ КАР СКИХ КО МО РА У ЊЕ НОМ 
СА СТА ВУ 

1. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ 

Члан 103. 
Овимправилимарегулишесепоступаккандидовања,начин

избораиопозивачланова(делегата)Скупштинеидругихоргана
ЛекарскекомореСрбијеичлановаСкупштинаРегионалнихлекар
скихкомораидругихорганаРегионалнихлекарскихкомора.

Члан 104. 
ОрганиЛекарскекомореСрбијесу:Скупштина,Управниодбор,

директор,Етичкиодбор,посебниодбори,Врховнисудчасти,Над
зорниодбориКомисијазапосредовање.

ОрганиРегионалнихлекарскихкоморасу:Скупштина,Извршни
одбор,Председник,посебниодбори,Надзорниодбор,Судчасти
првогстепенаиКомисијазапосредовање.

Члан 105. 
ИзбориуЛекарскојкомориСрбије(удаљемтексту:ЛКС)иреги

оналнимлекарскимкоморама(удаљемтексту:РЛК)спроводесе
понепосредномипосредномпринципугласања.

Непосредногласањеспроводисепотериторијалномпринципу,
поизборнимјединицамаформиранимууправнимокрузимареги
оналнихлекарскихкомораиизборнимјединицамаформираниму
градовимаседиштимарегионалнихлекарскихкомора,азаизбор
члановаСкупштинеЛКСизаизборчлановаскупштинарегионал
нихлекарскихкомора.

Изборнејединицемогусеформиратиодједнеиливишеопштина.
НанепосреднимизборимаучествујусвичлановиЛКСауписани

уИменикЛекарскекомореСрбије.
ПосреднимгласањемСкупштинаЛКСабираорганеКоморе,про

писанеСтатутомЛКС,аскупштинеРЛКпосреднимгласањембирају
органерегионалнихлекарскихкомора,прописанеСтатутомЛКС.

2. ОР ГА НИ И СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ИЗ БО РА 

Члан 106. 
ОрганизаспровођењеизборазачлановеСкупштинеЛКСичла

новескупштинаРЛКсу:ЦентралнаизборнакомисијаЛекарскеко
мореСрбије,изборнекомисијерегионалнихлекарскихкомора,и
бирачкиодбориизборнихјединица.

ОрганизаспровођењеизборазачлановеорганаЛКСиРЛК,
којибирајуделегатиСкупштинеЛКСиСкупштинаРЛК,суКоми
сијазаизбориименовањеСкупштинеЛекарскекомореСрбијеи
КомисијезаизбориименовањескупштинаРегионалнихлекарских
комора.

ЦентралнаизборнакомисијаЛКС,изборнекомисијерегионалних
лекарскихкомораибирачкиодбориизборнихјединицаспроводе
непосреднеизборезачлановеСкупштинеЛКСичлановескуп
штинаРЛК.

Члановиизборнихкомисијанемогусекандидоватизачланове
СкупштинеЛКСичлановескупштинаРЛК.

Комисијезаизбориименовањеспроводеизбореорганакојебира
СкупштинаЛКСискупштинеРЛК.

Члан 107. 
СверадњеокоприпремеиспровођењаизбораобављаЦентрал

наизборнакомисијаЛекарскекомореСрбијеусарадњисаизбор
нимкомисијамарегионалнихлекарскихкомора.

Централнаизборнакомисија:

1)старасеоспровођењунепосреднихизбораускладусаЗа
кономокоморамаздравственихрадника,СтатутомЛКС,(Прави
лимаопоступкукандидовања,начинуизбораиопозивачланова
СкупштинеидругихорганаЛекарскекомореСрбијеичланова
скупштинаидругихорганарегионалнихлекарскихкоморауњеном
саставу)иактимаЛКСкојирегулишуовуматерију;

2)организујетехничкеприпремезаизборе;
3)пратиприменуакатапобројанихутачки1)идајеобјашњења;
4)утврђујејединственестандардезаизборниматеријал;
5)прописујеобрасцеиправилаиутврђујероковезаспровођење

изборнихрадњипрописаниховимправилима;
6)одређујеиоглашавабројиадресубирачкихместа;
7)образујебирачкеодбореиименујепредседникеичланове

бирачкиходбораињиховезаменике,напредлогИзвршногодбо
раРЛК;

8)утврђујебројгласачкихлистићазабирачкаместа,оверава
ихизаједносаоверенимизводомизбирачкогсписка,записнички
предајеИзборнимкомисијамарегионалнихлекарскихкомора;

9)одређујеизборнеактекојијојседостављају;
10)утврђуједалисуизборналиста,односнопредлогкандидата

састављенииподнетиускладусаПравилимаипроглашаваизборну
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листу,односнолистукандидата,илирешењемодбијапроглашење
изборнелистеодноснокандидата;

11)доносирешењеопроглашењузбирнеизборнелисте,односно
решењеоутврђивањулистекандидата;

12)доносирешењеопроглашењуукупногбројабирачауписаних
убирачкисписак;

13)одређујеначинчувањаируковањаизборнимматеријалом;
14)утврђујеиобјављујерезултатеизбора;
15)издајеуверењеоизборуделегата;
16)подносиизвештајСкупштиниЛекарскекомореСрбијеоспро

веденимизборима;
17)решаваоприговориманарешењаИзборнихкомисијарегио

налнихлекарскихкомора,ињенаодлукајеконачна;
18)дајемишљењаиобавештењаувезисаприменомпрописао

непосреднимизборимауЛекарскојкомориСрбије;
19)доносиРоковникзавршењеизборнихрадњиупоступкуспро

вођењаизбора,којијеобавезандокументзаспровођењеизбораи
каотакавроковимаобавезујесвеучесникеуизборномпроцесу;

20)вршиобукусвихпредседникаизаменикабирачкиходбораи
Изборнихкомисијарегионалнихлекарскихкомора.

21)вршиидругепословеускладусаовимправилима;
22)доносиПословникосвомраду.

Члан 108. 

Централнаизборнакомисијаима13члановакојебираСкупштина
ЛекарскекомореСрбијесамандатомодпетгодина.

ПоједногчланачланаЦентралнеизборнекомисијеСкупштини
КоморепредлажуСкупштинерегионалнихлекарскихкомора.

ОсталечлановеЦентралнеизборнекомисије,доброја13,Скуп
штиниКоморепредлажудиректорКомореиУправниодборЛКС
заједнонаседнициУправногодбора,одкојихсунајмањетриди
пломираниправници.

ПредседникаизаменикапредседникаЦентралнеизборнекоми
сијебираСкупштинаЛКСвећиномприсутнихчлановаСкупштине
ЛКС.

РадЦентралнеизборнекомисијерегулишесеПословникомора
дуЦентралнеизборнекомисијеЛекарскекомореСрбијекојидоносе
члановиКомисијенаконститутивнојседнициовогоргана.

Централнаизборнакомисијадоносиодлукевећиномгласоваод
укупногбројачланова.

Члан 109. 
Изборнекомисијерегионалнихлекарскихкомора:

1)обавештавајучланствосасвојетериторијеоусловимаироко
вимаизборнихрадњи;

2)доносеПословникораду;
3)вршезаписничкупредајуизборногматеријалабирачкимод

боримасасвојетериторије;
4)вршезаписничкипријемизборногматеријалапослегласања

одбирачкиходборасасвојетериторије,иутврђујурезултатегласа
њакојеупосебнимзаписницимадостављајуЦентралнојизборној
комисији;

5)решавајупоприговориманарадбирачкиходбора;
6)координирајурадбирачкиходборасасвојетериторијеусарад

њисаЦентралномизборномкомисијом;
7)вршиидругепословеускладусаовимправилимаиодлукама

Централнеизборнекомисије.

Члан 110. 
Изборнекомисијерегионалнихлекарскихкомораимајупоседам

члановакојебирајускупштинерегионалнихлекарскихкоморана
предлогизвршниходборарегионалнихлекарскихкомора,саман
датомод5година.

Најмањеједанчланизборнекомисијерегионалнихлекарских
комораморабитидипломираниправник.

ПредседникаизаменикапредседникаИзборнекомисијерегио
налнекоморебираскупштинарегионалнекоморевећиномприсут
ногбројачлановаскупштине.

Радизборнекомисијерегионалнелекарскекоморерегулишесе
Пословникоморадуизборнекомисијерегионалнелекарскекомо
рекојидоносечлановиКомисијенаконститутивнојседнициовог
органа.

Изборнакомисијарегионалнекоморедоносиодлукевећином
гласоваодукупногбројачланова.

Члан 111. 
Избореуизборнимјединицамаформиранимпоуправнимокру

зимаградовимаилитериторијиједнеиливишеопштина,спроводе
бирачкиодбори.

Свакибирачкиодборчинепредседник,заменикпредседникаи
једандотричлана.

Централнаизборнакомисијадоносирешењеоименовањучлано
вабирачкогодборанајкасније10данапреодржавањаизбора.

ЗаменучланабирачкогодборавршиЦентралнаизборнакомисија
назахтевсамогчлана,илиобразложенизахтевкандидатакојимсе
утврђуједајечланбирачкогодбораупрвомстепенусродстваса
кандидатомзакогасегласаутојизборнојјединици.

Бирачкиодборспроводиизбореуизборнојјединицинаоснову
ПравилаорадубирачкогодборакојидоносиЦентралнаизборна
комисија.

Члан 112. 
ГласањенанепосреднимизборимауЛекарскојкомориСрбије

обављасеуизборнимјединицамаодређенимпоуправнимокрузи
ма,градаилитериторијиједнеиливишеопштинакојисачињавају
регионалнулекарскукомору,набирачкимместимакојаћеодре
дитиЦентралнаизборнакомисија,најкасније20данапредатума
одржавањаизбора.

Бирачкоместоодређујесезагласањенајвише2.500,анајмање
300бирача.

Бирачкаместасеорганизујууадминистративнимцентримаје
диницалокалнесамоуправе,илиуседиштуподручнеканцеларије
регионалнелекарскекоморе,илиуседиштурегионалнелекарске
комореилиуседиштуЛекарскекомореСрбије,илинаосталим
погоднимместимазаспровођењеизборапремаодлуциЦентралне
изборнекомисије.

Изузетно,бирачкоместоможесеодредитиизагласањемањеод
300бирачазабирачкаместанаподручјуРЛККосоваиМетохије,за
бирачкаместанакојимагласајучлановиКомореизприватнепраксе
илиакоби,збогпросторнеудаљеностиилинеповољноггеографског
положаја,бирачиматогместагласањенадругомбирачкомместу
билознатноотежано.

Засвакобирачкоместоодређујесе:бројбирачкогместа,назив
бирачкогместа,адресабирачкогместаиподручјесакојеггласају
бирачинатомбирачкомместу.

ЗачлановеКомореизРЛККосоваиМетохијеможесеодредити
издвојенобирачкоместоуседиштудругеРЛК.

Члан 113. 
Секретарирегионалнихлекарскихкоморадоносерешењеоза

кључењуизводаизбирачкогспискачлановаЛекарскекомореСр
бијеуписанихуИменикЛКС,којисеводиурегионалнојлекарској
комори15данапредатумаодржавањаизбора,инаведенарешења
достављајуЦентралнојизборнојкомисијинаусвајање.

Централнаизборнакомисијанаосновудостављенихрешења,
урокуод48часоваоддостављања,доносиодукуозакључењу
бирачкогсписка,каоиизводаизбирачкогспискапоизборнимје
диницамаибирачкимместима.

Централнаизборнакомисијанаосновузакљученогбирачког
списка,доносирешењеоукупномбројубирачакојиучествујуна
изборима,каоиобројубирачапоизборнимјединицамаибирач
кимместима.

Изводизбирачкогспискаоверавасетакоштосенапоследњој
странисвакесвескебирачкогсписканаводеподациизрешењаоза
кључењубирачкогсписка,апосебнобројстранасвескебирачког

списка,бројуписанихбирача,датумзакључењабирачкогсписка,
потписовлашћеноглицаипечатЛекарскекомореСрбије.

Члан 114. 
Послезакључењабирачкогсписка,Централнаизборнакомисија

ћеизвршитиуписпроменауизводеизбирачкогсписканаоснову
одлукенадлежногосновногсудакојеприминајкасније72часапре
датумаодржавањаизбора.

Уписпроменауизводизбирачкогспискауносисе,почеводред
ногброја1,накрајуизводаизбирачкогсписка,напосебнојстрани
подназивом:„Накнаднепромене“.
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Послеуписанакнаднихпроменауизводеизбирачкогсписка,
Централнаизборнакомисијаутврђујеконачанбројбирачаиобја
вљујеганасајтуЛекарскекомореСрбије.

Члан 115. 
ЧлановиКомисијезаизбориименовањебирајусенапрвојкон

ститутивнојседницисвакогновогсазиваСкупштинеЛекарскеко
мореСрбије,односноскупштинерегионалнелекарскекомореиз
редовачлановаСкупштинеЛКС,односноРЛК.

ЧлановеКомисијезаизбориименовањебираСкупштинаКоморе,
односноскупштинаРЛКнапредлогделегатаскупштине.

Комисијаимапетчлановачијијемандатчетиригодине.
ПредседникаКомисијеиосталихчетиричланабираСкупшти

наЛекарскекомореСрбије,односноскупштинаРЛКвећиномод
укупногбројаделегата.

КомисијазаизбориименовањеускладусаСтатутом,односно
овимПравилима,припремаиспроводиизборезасвеорганекоје
бираСкупштинаЛекарскекомореСрбије,односноскупштинаре
гионалнелекарскекоморе.

РадКомисијезаизбориименовањерегулишесеПословником
орадуКомисијезаизбориименовањеЛекарскекомореСрбијеи
регионалнихлекарскихкоморакојидоносечлановиКомисијена
конститутивнојседнициовогоргана.

Комисијазаизбориименовањеодлукедоносивећиномгласова
одукупногбројачланова.

3.  ИЗ БОР ЧЛА НО ВА СКУП ШТИ НЕ ЛЕ КАР СКЕ 
КО МО РЕ СР БИ ЈЕ И ЧЛА НО ВА СКУП ШТИ НА 
РЕ ГИ О НАЛ НИХ ЛЕ КАР СКИХ КО МО РА 

А. Оп ште на по ме не 

Члан 116. 
ИзборезаСкупштинуЛекарскекомореСрбијеискупштинере

гионалнихлекарскихкоморарасписујепредседникпретходногса
зиваСкупштине,најмање45данапреистекамандатапретходног
сазива.

НакондоношењаодлукеСкупштинеЛКСоизборуЦентралне
изборнекомисијеиодлукеоизборуизборнихкомисијарегионалних
лекарскихкомора,каоидоношењуодлукеорасписивањуизбо
разачлановеСкупштинеидругихорганаЛКСзакојесуизбори
расписани,каоичлановаскупштинеидругихорганарегионалних
лекарскихкомора,закојесуизборирасписани,СкупштинаЛКС
искупштинеРЛКнастављајусарадомуобимупотребномзарад
Коморе.

Наконрасписивањаизбора,изпретходногставаовогчлана,ди
ректорКоморе,помоћницидиректора,Управниодбор,Надзорни
одборКоморе,ПосебниодбориКоморенастављајусарадомуобиму
потребномзарадКоморе,адомоментаконституисањановихорга
на,уновомсазивуСкупштинеКомореипримопредаједужности.

Наконрасписивањаизбора,изстава2.овогчлана,председник
РЛКидвапотпредседника,извршниодбор,надзорниодборРЛК,
посебниодбориРЛКнастављајусарадомуобимупотребномза
функционисањеирадРЛК,адомоментаконституисањановихор
гана,уновомсазивускупштинеРЛКипримопредаједужности.

УодлуциорасписивањуизборапредседникСкупштинедужан
једанаведетачандатумодржавањаизборакаоидатумпочетка
изборнихрадњи.

Првогданапослеодређеногдатумапочеткаизборнихрадњиодр
жавасеседницаЦентралнеизборнекомисије.

Расписаниизборинемогубитиодржанипреистека30данаод
данарасписивања.

Члан 117. 
СверадњеокоприпремеиспровођењаизбораобављаЦентрал

наизборнакомисијаЛекарскекомореСрбијеусарадњисаизбор
нимкомисијамарегионалнихлекарскихкомора.

Члан 118. 
Свидокторимедицине,члановиКомореуписаниуИменикЛКС,

бирајусвојепредставникенатериторијирегионалнеКоморенаосно
вуместапребивалишта,уизборнимјединицамауправнихокруга,

градоваиопштинаодкојихсесастојирегионалналекарскакомора
учијисуименикуписани.

УпосебномактукојиусвајаСкупштина,акојичинисаставнидео
овихПравиланаводисе:

1)територијакојуобухватаизборнајединица;
2)бројчлановаКомореуписанихуимениккојигласајунатојиз

борнојјединици(коначанбројутврђујеЦентралнаизборнајединица
својимрешењем);

3)бројделегатаСкупштинекојисебирасеизборнејединицеу
СкупштинуЛКСодносноскупштинуРЛК.

Изборнејединицепоуправнимокрузима,градовимаиопштинама
предлажускупштинерегионалнихлекарскихкоморааусвајаСкуп
штинаЛекарскекомореСрбијеупосебномактукојијесаставни
деоовихправила.

Члан 119. 
УсвакојизборнојјединицибирасеједаниливишечлановаСкуп

штинеЛекарскекомореСрбијеиједаниливишечлановаскупштине
регионалнелекарскекоморе,узпоштовањепринципадефинисаних
СтатутомКоморе.

ДелегатиСкупштинеЛКСсебирајупопринципудасена300
уписанихчлановаКомореиздржавнихздравственихустановабира
једанделегатСкупштинеЛКС.

ДелегатиСкупштинеЛКСизприватнепраксебирајусепоприн
ципудасена100уписанихчлановаКомореизприватнепраксе
бираједанделегатСкупштинеЛКС.

ДелегатиСкупштинеЛКСизрегионаКосоваиМетохијебирају
сепопринципудасена70уписанихчлановаКомореизрегиона
КосоваиМетохијебираједанделегатСкупштинеЛКСииздржав
нихздравственихустановаиизприватнепраксе.

СкупштинурегионалнекоморечинеизабраниделегатиСкупшти
неКоморесатериторијерегионалнекоморе,узизабранеделегате
скупштинерегионалнекомореизабранихпопринципуједанделе
гатна200уписанихчлановаКоморе,издржавнихздравствених
установа,асатериторијерегионалнекоморе,ипопринципуједан
делегатна100уписанихчлановаКоморе,изприватнепраксе,а
сатериторијерегионалнекоморе.

СкупштинурегионалнекомореКосоваиМетохијечинеизабрани
делегатиСкупштинеКоморесатериторијерегионалнекомореКо
соваиМетохије,аузизабранеделегатескупштинерегионалнеко
море,изабранихпопринципуједанделегатна20уписанихчланова
КомореизрегионаКосоваиМетохије,ииздржавнихздравствених
установаиизприватнепраксе.

Б. По сту пак кан ди до ва ња 

Члан 120. 
ЗачланаСкупштинеКомореискупштинерегионалнекоморе

можебитипредложенибирансвакиредованЧланКомореуписан
уИменикКоморе.

КандидатазачланаСкупштинеКомореилискупштинерегионал
некомореможепредложитисвакиредованчланКомореуписан
уИменикКоморе,акојисеводиуевиденцијирегионалнекоморе
укојојсеЧланкандидује,стимдаимапребивалиштенатери
торијиизборнејединицеукојојсекандидатзачланаСкупштине
кандидује.

РедованЧланКомореуписануИменикможесвојимпотписом
подржатисамооноликокандидатаколикосебиранатојИзборној
јединицизаСкупштинуРЛКизаскупштинуЛКС.

РедованЧланКомореуписануИменикможебитикандидатсамо
натојизборнојјединици,онојукомесеналазињеговопребива
лиште.

Члан121.
СвакакандидатуразачланаСкупштинеЛекарскекомореСрбије

издржавнихздравственихустановаморабитиподржанапотписи
манајмање20члановарегионалнелекарскекомореисаизборне
јединиценачијојтериторијикандидатимапребивалиште.

СвакакандидатуразачланаСкупштинеЛекарскекомореСр
бијеизприватнепраксеисатериторијеКосоваиМетохијемора
битиподржанапотписиманајмање10члановарегионалнелекар
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скекомореисаизборнејединиценачијојтериторијикандидатима
пребивалиште.

Свакакандидатуразачланаскупштинерегионалнелекарске
комореморабитиподржанапотписиманајмање10члановареги
оналнелекарскекомореисаизборнејединиценачијојтериторији
кандидатимапребивалиште,изузевкандидатурезачланаскуп
штинеРЛККосоваиМетохијекојаморабитиподржанапотписима
најмањепетчлановаРЛККосоваиМетохије,саизборнејединице
начијојтериторијикандидатимапребивалиште.

СвакакандидатуразачланаСкупштинеЛКСизачланаРЛКиз
државнихздравственихустановаморабитиподржанапотписима
члановаиздржавнихздравственихустанова,акандидатураза
чланаСкупштинеЛКСичланаскупштинеРЛКизприватнепраксе
морабитиподржанапотписимачлановаизприватнепраксе.

СтручнаслужбарегионалнеКомореурокуод10данаоддана
расписивањаизбора,обавештавасвечлановеКоморесасвоје
териториједасеписанимпутемобразложенекандидатуредоста
вљајуИзборнојкомисијирегионалнелекарскекоморе.

Изборнакомисијарегионалнелекарскекоморедостављапри
спелекандидатуренапроглашењеЦентралнојизборнојкомисији
урокуод48сати.

Централнаизборнакомисијадужнаједаурокуод48сатиод
пријемакандидатурадонесеодлукуилизакључак.

Кандидатуресеподносенајкасније20данапреодржавањаиз
бора.

Члан 122. 
Кандидатураобавезносадржи:

1)имеипрезимекандидата;
2)ЈМБГкандидата;
3)пребивалиштекандидата;
4)потврдуилирешењедајеуписануИменикКомореиздатуод

странерегионалнелекарскекоморе;
5)прикупљенпрописанибројпотписанаобрасцучлановаКоморе

којиподржавајукандидатуру;
6)изјавукандидатанапрописаномобрасцудаподносикандида

турузаделегатаСкупштине.

Члан 123. 
Акокандидатурасадржинедостаткезапроглашење,Централна

изборнакомисијазакључкомналажеподносиоцукандидатуредау
рокуод48часоваодчасадостављањазакључкаотклонинедостат
ке.Противзакључканиједозвољенприговорнижалба.

Акоподносилацкандидатуренеотклонинедостаткеурокуиз
става1)овогчлана,Централнаизборнакомисијарешењемодбија
проглашењекандидатуре.

Члан 124. 
Свакибирач(наизборнојјединицикандидатачијајекандидату

раодбијена),кандидатзаделегата,можедаподнесеЦентралној
изборнојкомисијиприговорнарешењекојимјеодбијенопрогла
шењекандидатуре,урокуод24часаодкадајекандидатпримио
решење.

Централнаизборнакомисијадоносирешењепоприговорууро
куод48часоваодпријемаприговораидостављагаподносиоцу
приговора.

НарешењеЦентралнеизборнекомисијекојеједонесенопо
приговору,подносилацприговораможеизјавитижалбусудууро
куод24сатаоддоношењарешења,прекоЦентралнеизборне
комисије.

Одлукакојаједонесенаупоступкупожалбијеправоснажнаи
противњесенеможеподнетизахтевзаванреднопреиспитивање
судскеодлуке,нитизахтевзапонављањепоступкакојисупредви
ђениЗакономоуправнимспоровима.

Члан 125. 
Централнаизборнакомисија,позавршеномпоступкукандидо

вања,утврђујеконачнелистекандидатапоизборнимјединицама,
најкасније15данапреданаодржавањаизбораиобјављујезбирну
изборнулистукандидатазаделегатеСкупштинеЛекарскекоморе
СрбијеизбирнеизборнелистекандидатазаделегатеРегионалних
лекарскихкомора.

Збирнаизборналистасадржисвекандидатуре,личнаименасвих
кандидата,податкеогодинирођења,личниброј(ЈМБГ)кандидата
ипребивалиштекандидата.

Редоследкандидатаназбирнојизборнојлистиутврђујесепрема
редоследупроглашењакандидатура.

Збирнеизборнелистекандидатаобјављујусејавно,наогласним
табламарегионалнихкомораињиховихокружнихканцеларијаи
насајтуКоморе.

ЗбирнаизборналистакандидатазаделегатеСкупштинеЛекар
скекомореСрбијеизбирнаизборналистазакандидатерегионалне
лекарскекоморе,објављујусеобавезнонабирачкомместу.

Члан 126. 
Подносилацкандидатуреможејеповућинајкасније24сатапре

рокаодређеногучлану22.став1).

В. Из бо ри 

Члан 127. 
ИзборизаСкупштинуЛекарскекомореСрбијеискупштинереги

оналнихлекарскихкомораодржавајусеискључивонедељом.
ГласањезаизборчлановаСкупштиневршисенабирачкимме

стима.
Свакобирачкоместоимаредниброј.
Изборнекомисијерегионалнихкоморанајкаснијеседамдана

преданаодржавањаизбораобјављујураспоредбирачкихместа,
саназнакамакојичлановикоморегласајунаодређенимбирачким
местима.

Засвакобирачкоместосеобезбеђујепосебнапросторија.

Члан 128. 
Гласањесевршилично.
Гласасегласачкимлистићима.
Гласачкилистићсадржи:

1)ознакуиреднибројизборнејединицеукојојсевршеизбори;
2)обавештењеобројукандидатакојисебирајуутојизборној

јединици;
3)именаипрезименакандидата,поредоследусазбирнеиз

борнелисте;
4)испредименасвакогкандидатастављасереднибројпрема

редоследусазбирнеизборнелисте;
5)ознакузачланакојеСкупштинесегласапредметнимлисти

ћем,односнодалисегласазачланаСкупштинеЛКСиличлана
скупштинеРЛК.

Члан129.
Гласасесамозакандидатенаведененагласачкомлистићу

појединачно,анајвишезаоноликокандидатаколикосечланова
СкупштинеКоморе,односноскупштинеРЛКбираизтеизборне
јединице.

Гласањесевршизаокруживањемредногбројаиспредименакан
дидатазакогасегласа.

Члан 130. 
Гласачкилистићинакојимасузаокружениреднибројевииспред

именавећегбројакандидатаодбројакандидатакојисебира,листи
ћиукојесуунетаизаокруженановаимена,непопуњенигласачки
листићикаоилистићинакојимасенеможесасигурношћуутврдити
закогајекандидатагласано,сматрајусеневажећим.

Члан 131. 
Гласањетрајенепрекидно,од07,00до19,00часова.
Бирачкоместосеу19,00часовазатвара,алисебирачимакоји

сусезатеклинабирачкомместуувремезатварања,омогућава
дагласају.

Бирачкоместонакомесугласалисвиуписанибирачиможеби
тизатвореноипреистекароканаведеногупретходномставуовог
члана.

Члан 132. 
Члановибирачкиходборапроверавајудалијесвакокоприступа

гласањууписанубирачкисписак.



68 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ЈУН 2012 ЈУН 2012 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 69

Уколикобирачнијеуписан,гласањемунећебитидозвољено,
осимакочлановимакомисијенеставинаувидрешењесудаоупи
суубирачкисписак.

Свакитакавслучајуносисеузаписник,асудскорешењеставља
напоследњустрануизводаизбирачкогсписка.

Члан 133. 
Идентификацијабирачауписанихубирачкисписаквршисена

основуувидауличнукартуилипутнуисправу(пасош).

Г. Утвр ђи ва ње ре зул та та гла са ња 

Члан 134. 
Позавршеткугласањабирачкиодборзапочињеутврђивањере

зултатагласања.
Резултатигласањасеутврђујутакоштосепрвовршипреброја

вањенеупотребљенихгласачкихлистића,стављајуихупосебан
омоткојипечатисназнакомнаомотудасерадионеупотребљеним
гласачкимлистићима.

Потомсе,наосновубирачкогсписка,изводаизбирачкогсписка,
утврђујеукупанбројбирачакојисугласали,иприступасеотварању
бирачкекутијеипребројавањугласова.

Кадсебирачкакутијаотвори,послепровереконтролноглиста,
важећигласачкилистићисеодвајајуодневажећих.

Бирачкиодборконстатујебројневажећихгласачкихлистића,
уносисеузаписникиневажећегласачкелистићепечатиупосебан
омот,сназнакомдасерадионеважећимгласачкимлистићима,а
потомутврђујебројгласачкихлистићаибројгласовакојиједобио
свакикандидат,штосетакођеуносиузаписник.

Важећигласачкилистићистављајусеупосебаномотсана
знакомдасерадиоважећимгласачкимлистићима,којисепотом
печати.

Кадсеутврдидајебројгласачкихлистићаугласачкојкутији
већиодбројабирачакојисугласали,илиугласачкојкутијиније
нађенконтролнилистић,бирачкиодборсераспуштаиименује
нови,агласањенатомбирачкомместупонављасе.

Члан135.
Кадасеутврдерезултатигласањаузаписниксеуносеследећи

подаци:

1)укупанбројбирачаубирачкомспискунатомбирачкомместу;
2)бројбирачакојијегласао;
3)бројгласовакојиједобиосвакикандидатсагласачкогли

стића;
4)бројневажећихгласачкихлистића.

Узаписниксеуносесвеоколностиичињеницеодзначајаза
гласање.

Записникпотписујусвичлановибирачкогодбора.

Члан 136. 
Записниксе,садругимизборнимматеријалом,достављаИзборној

комисијирегионалнекомореурокуод24сатаодвременазатва
рањабирачкогместа.

Члан 137. 
ИзборнакомисијарегионалнеЛекарскекомореурокуод48ча

соваодданапријемаматеријалаутврђујерезултатеизбораидо
стављаихЦентралнојизборнојкомисијиЛекарскекомореСрбије
напроглашење.

Члан 138. 
КоначнерезултатеизборапроглашаваЦентралнаизборнако

мисијаЛекарскекомореСрбије,најкасније15данаодданаодр
жавањаизбора.

ЦентралнаизборнакомисијасвимизабранимчлановимаСкуп
штинеЛекарскекомореСрбијеичлановимарегионалнихлекарских
скупштина,издајеуверењеоизборузачланаСкупштинеЛекарске
комореСрбије,односночланаскупштинерегионалнелекарскеко
мореурокуод3данаодпроглашењаконачнихрезултаташаље
уверењаоизборунаадресупребивалиштаизабранимкандидатима,
препорученосаповратницом.

ЦентралнаизборнакомисијаподносиизвештајоизборимаСкуп
штиниЛекарскекомореСрбијенапрвојконститутивнојседници
Скупштине.

Члан 139. 
МандатчлановаСкупштинеЛекарскекомореСрбијеичланова

скупштинеРЛКтраје4године,ипочињеданомверификацијеу
Скупштини.

ПоступакверификацијерегулисанјеПословникоморадуСкуп
штинеЛекарскекомореСрбије.

Д. При мед бе на ре гу лар ност из бо ра 

Члан 140. 
ПриговорнарегуларностизбораможеставитисвакичланКомо

реилисвакикандидатзачланаСкупштинеКомореилискупштине
регионалнелекарскекоморе.

Приговорнарегуларностизбора,нанеправилностиуспровођењу
изборнихрадњи,подносисеурокуод24часаодданакадаједоне
таодлука,односноизвршенарадњаилиучињенпропуст,Изборној
комисијирегионалнелекарскекомореначијојсетериторијиналази
бирачкоместоначијирадсеулажеприговор.

Изборнакомисијарегионалнелекарскекоморедоносирешење
поприговоруурокуод24часаодпријема.

УколикојеприговоррешењемодбијенодстарнеИзборнекоми
сијерегионалнелекарскекоморе,подносилацимаправожалбе
Централнојизборнојкомисијиурокуод24сатаодвременапријема
одлукеИзборнекомисијерегионалнелекарскекоморе.

Централнаизборнакомисијадоносиодлукупожалбиурокуод
24сатаодпријема.

ОдлукаЦентралнеизборнекомисијеЛекарскекомореСрбијеје
коначнаинањуподносилацможеизјавитижалбусудуурокуод24
часаоддостављањаодлукеЦентралнеизборнекомисије.

УколикоЦентралнаизборнакомисијаусвојиприговор,изборисена
томбирачкомместупонављајуурокуод7данаодданаодржавања.

Услучајудаизнекеизборнејединиценебудеизабранбројде
легатакојисебира,изборисепонављајуурокуод60данакао
допунски.

Одлукасудадонетаупоступкупожалбијеправоснажнаипротив
њесенеможеподнетизахтевзаванреднопреиспитивањесудске
одлуке,нитизахтевзапонављањепоступкакојисупредвиђени
Закономоуправнимспоровима.

Свепримедбенарегуларностизборадостављајусенадлежним
изборнимкомисијамаписанимпутем,уздетаљнообразложење.

4. ПРЕ ДА ЈА ИЗ БОР НОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛА ПРЕ ГЛА СА ЊА 

Члан 141. 
Централнаизборнакомисијаобезбеђујецелокупанизборнимате

ријалзасвабирачкаместа(гласачкекутије,параванезагласање,
приборзаписање,приборзапечаћењегласачкихкутијаидру
гогизборногматеријала,ковертезаодлагањегласачкихлистића,
збирнеизборнелисте,изводеизрешењаоодређивањубирачког
места,решењаоименовањубирачкогодбора,изводеизбирачког
списка,гласачкелистиће,контролнелистовезапроверуисправ
ностигласачкекутије,обрасцезаписникаорадубирачкогодбора,
одговарајућеобрасцезаписникаопримопредајиизборногматери
јала,Правилаорадубирачкиходбора).

Члан 142. 
Централнаизборнакомисијазаписничкидостављаизборнима

теријалИзборнимкомисијамарегионалнихлекарскихкоморанај
касније96часовапреданаодржавањаизбора.

Изборнекомисијерегионалнихлекарскихкоморазаписнички
предајуизборниматеријалбирачкимодборимасасвојетериторије
најкасније72сатапреданаодржавањаизбора.

5. РАД БИ РАЧ КОГ ОД БО РА 

Члан 143. 
Свибирачкиодборипоступајуускладусаправилимаорадуби

рачкиходборакојаћепрописатиЦентралнаизборнакомисија.
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6.  ДО СТА ВЉА ЊЕ ИЗ БОР НОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛА 
ПО СЛЕ ГЛА СА ЊА 

Члан 144. 
Поштоутврдирезултатегласањанабирачкомместу,свакиби

рачкиодборбезодлагањазаписничкипредајепрописаниизборни
материјалИзборнојкомисијирегионалнелекарскекоморе.

УколикојеуложенажалбанарешењеИзборнекомисијерегио
налнелекарскекоморе,уззаписникЦентралнојизборнојкомисији
прослеђујесеиматеријалсабирачкогместаначијијеизборни
процесжалбауложена.

Изборнекомисијерегионалнихлекарскихкоморапоштопри
купеизборниматеријалсасвихбирачкихместа,констатујуза
писничкирезултатегласањанатериторијирегионалнелекарске
коморе,ибезодлагања,записникедостављајуЦентралнојиз
борнојкомисији.

Централнаизборнакомисијапопротекуроковазажалбу,утврђује
коначнерезултатегласањапорегионалнимлекарскимкоморамаза
СкупштинуЛекарскекомореСрбијеизаСкупштинерегионалних
лекарскихкомора.

7. СТАН ДАР ДИ ЗА ИЗ БОР НИ МА ТЕ РИ ЈАЛ 

Члан 145. 
ГласачкилистићизаизборделегатаСкупштинеЛекарскекомо

реСрбијеиделегатаскупштинерегионалнихлекарскихкомора,
штампајусеуБеоградууштампаријикојуодредиЦентралнаиз
борнакомисија.

Гласачкилистићиштампајусенахартијикојајезаштићенаво
денимжигом.

Бројгласачкихлистићакојисештампа,њиховоблик,бојуињихов
изгледутврђујеЦентралнаизборнакомисија.

Бројгласачкихлистићакојисештампајуморабитиједнакукуп
номбројубирачалекарауписанихуБирачкисписак,уздодатак
резервнихгласачкихлистићачијибројнеможепрећи0,3%одукуп
ногбројабирача.

ОбројурезервнихгласачкихлистићаЦентралнаизборнакомисија
доносиРешењекојеобјављујенасајтуЛекарскекомореСрбије.

Члан 146. 
ТекстиизгледгласачкихлистићаутврђујеЦентралнаизборна

комисија.
Централнаизборнакомисијапоследоношењаодлукеотекстуи

изгледугласачкоглистића,сачињаваузоракгласачкоглистићакоји
оверавапредседникЦентралнеизборнекомисијесвојимпотписом,а
поредсестављапотписдиректораЛекарскекомореСрбијеипечат
ЛекарскекомореСрбије.

Оверениузоракгласачкоглистићапредајесештампарији,која
наосновуњегаизрађујеграфичкеплоче.

Процесштампањапочињеуприсуствуовлашћенихпредставника
Централнеизборнекомисије.

Првиодштампанигласачкилистићкојииспуњаваоптималнегра
фичкестандарде,представникЦентралнеизборнекомисијеупоре
ђујесаоверенимузоркомгласачкоглистића.

Поштоутврдидајеодштампанипримеракгласачкоглистића
подударансаоверенимузорком,представникЦентралнеизборне
комисијесвојимпотписомодобраваштампањегласачкихлистића
уутврђеномбројупримерака.

Одмахпозавршеткуштампања,комисија,којучинепредставници
Централнеизборнекомисијеиштампарије,уништавакомпјутерску
припремузаизрадуграфичкихплочаиграфичкеплоче.

Оуништавањукомпјутерскеприпремеиграфичкихплоча,саста
вљасезаписник,ауништенеграфичкеплочесепредајуЦентралној
изборнојкомисији.

8. УПО ТРЕ БА ЈЕ ЗИ КА И ПИ СМА 

Члан 147. 
Текстгласачкоглистићаипреосталогматеријалазаспровођење

избора,штампасенасрпскомјезику,ћирилицом.

9. СТА ТИ СТИЧ КА ОБ РА ДА ПО ДА ТА КА 

Члан 148. 
Статистичкуобрадаподатака,приспровођењуизбора,обавља

стручнаслужбаЛекарскекомореСрбије.

10.  ПРА ЋЕ ЊЕ РА ДА ОР ГА НА 
ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ИЗ БО РА 

Члан 149. 
Домаћеорганизацијекојесурегистрованезапраћењеизбора,

међународнеорганизацијечијијеЧланЛекарскакомораСрбијеи
невладинеорганизације,акојежеледапратерадорганазаспро
вођењеизбора,подносепријавуЦентралнојизборнојкомисији,нај
касније10данапреданаодржавањаизбора.

Пријавасадржи:називорганизације,међународнеорганизације
илиневладинеорганизације,бројпосматрача,имеипрезимепо
сматрача,ЈМБГ,фотографијупосматрачаиподручјепраћењерада
органазаспровођењеизбора.

Узпријавусеподносииакторегистрацијиорганизацијекоднад
лежногоргана.

Централнаизборнакомисијаможеиздатиовлашћењадомаћим
посматрачима,наосновукојихонимогудапратерадорганаза
спровођењеизбора.

Члан 150. 
Централнаизборнакомисијаиздајепосматрачимаидентифика

ционекартице,којесадржеподаткекојисунеопходни,акојисе
преузимајуизпријаве.

Посматрачисудужнидаидентификационекартиценосенавид
номместу.

Трошковеплаћањарадаорганазаспровођењеизбораитрошко
веиздавањаидентификационихкартица(осимонихпосматрачакоје
ангажујепосебнимуговоромЛекарскакомораСрбије)сносеони
чијипосматрачипратеизборе.

Члан 151. 
Централнаизборнакомисијадужнаједапосматрачимакојима

јеодобренопраћењеизбора,омогућинесметанопраћењесваке
изборнерадњеидаузаписницимаосвомрадуконстатујењихово
присуство.

БирачкиодборидужнисудапосматрачимакојимајеЦентрална
изборнакомисијаодобрилапраћењеизбораомогућенесметано
праћењесвакеизборнерадњеидаузаписницимаосвомраду
констатујуњиховоприсуство.

Посматрачисудужнидапоступајупоправилимаоодржавању
реданабирачкомместу.

Бирачкиодборможесабирачкогместаудаљитипосматрачаако
сепосматрачнепридржаваправилаоодржавањуреданабирачком
месту,аконабирачкомместукористи:пејџер,мобилнителефони
другасредствавезеикомуникације,апосебноакосенабилокоји
начинмешаурадбирачкогодбора.

Бирачкиодборједужандаоудаљењупосматрачаиразлозима
затоудаљењеодмахобавестиЦентралнуизборнукомисију.

Централнаизборнакомисијаможедапосматрачуодузмеовла
шћењеиидентификационукартицу,уколикосепосматрачнепона
шауоквирусвојиховлашћења.

ПосматрачирадаЦентралнеизборнекомисијеиИзборнихко
мисијарегионалнихлекарскихкомора,дужнисудасекрећууну
таровлашћењаиправиланаведенихупретходнимставовимаовог
члана.

11. СРЕД СТВА ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ИЗ БО РА 

Члан 152. 
СредствазаспровођењеизбораобезбеђујусеизбуџетаЛекарске

комореСрбије,доприносима(партиципацијом)регионалнихлекар
скихкоморасразмернобројууписанихчлановауИмениккоморе.

Средствазаспровођењеизборамогудасекористеза:

1)накнадезарадорганазаспровођењеизбора;
2)накнадезарадангажованихпосматрача;
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3)накнадезарадзапосленихустручнимслужбамаКоморе;
4)накнадезадневницеипутнетрошковепредседникаичлано

ваЦентралнеизборнекомисијеиИзборнихкомисијарегионалних
лекарскихкомора,одместапребивалиштадоседиштакомисијаи
одседиштакомисијадоместагдејепотребноизвршитислужбени
посао;

5)накнадезарадангажованихлица;
6)штампањеизборногматеријала;
7)набавкуканцеларијскогиосталогпотрошногматеријала;
8)прикупљање,статистичкуобрадуипрезентацијуподатака;
9)превозничке,ПТТ,угоститељске,медијскеидругеуслуге.

12. ПО СТУ ПАК ОПО ЗИ ВА 

Члан 153. 
Мандатделегатаскупштинепочињедатечеданомпотврђивања

мандатанаконститутивнојседницискупштине.
Конститутивнуседницускупштинесазивапредседникскупштине

изпретходногсазиваурокуод15данаодданаобјављивањарезул
татаизбораодстранеЦентралнеизборнекомисије.

Конститутивномседницомпредседаванајстаријиделегат,којије
овлашћенидасазовеконститутивнуседницуакотоузаконском
рокунеучинипредседникскупштинеизпретходногсазива.

Наобразложенуиницијативунајмањеједнетрећинечлановаупи
санихуимениккомореизизборнејединицеукојојјеЧланскуп
штинеизабран,скупштинарегионалнеЛекарскекоморедужнаје
даспроведепоступакизјашњавањаоповерењупоменутомчлану
скупштине,урокуод60данаодданапријемаиницијативе.

Поступакизјашњавањаоопозивуспроводисенаистоветанначин
каоизборделегатачијисеопозивтражи,ауизборнојјединициу
којојјеизабран,ускладусаовомодлуком.

Члан 154. 
ЧланСкупштинеЛекарскекомореСрбијеиличланскупштине

РЛКјеопозвануколикојезањеговопозивгласаловишеодполо
винечлановаКомореизњеговеизборнејединице.

Члан 155. 
УслучајуопозивачланаСкупштинеЛКСилиРЛК,Комораје

дужнадаспроведедопунскеизбореуизборнојјединициизкоје
јеопозваничланСкупштинеЛКСилиРЛК,урокуод60данаод
данаопозива.

Допунскиизбориизстава1)спроводесеиуслучајевима:

1)смртичланаСкупштине;
2)оставке;
3)исписаизИменикаКоморе;
4)уколиконијеизабранбројделегатакојисебираизизборне

јединицеуСкупштинуЛКСилиРЛКодређенОдлукомоизборним
јединицама;

5)услучајукадајепротивчланаСкупштинеЛКСилиРЛКиз
реченаправоснажнаиизвршнапресудакојомјеизреченаказна
затвора.

11. СРЕД СТВА ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ИЗ БО РА 

Члан 152. 
СредствазаспровођењеизбораобезбеђујусеизбуџетаЛекарске

комореСрбије,доприносима(партиципацијом)регионалнихлекар
скихкоморасразмернобројууписанихчлановауИмениккоморе.

Средствазаспровођењеизборамогудасекористеза:

1)накнадезарадорганазаспровођењеизбора;
2)накнадезарадангажованихпосматрача;
3)накнадезарадзапосленихустручнимслужбамаКоморе;
4)накнадезадневницеипутнетрошковепредседникаичлано

ваЦентралнеизборнекомисијеиИзборнихкомисијарегионалних
лекарскихкомора,одместапребивалиштадоседиштакомисијаи
одседиштакомисијадоместагдејепотребноизвршитислужбени
посао;

5)накнадезарадангажованихлица;
6)штампањеизборногматеријала;

7)набавкуканцеларијскогиосталогпотрошногматеријала;
8)прикупљање,статистичкуобрадуипрезентацијуподатака;
9)превозничке,ПТТ,угоститељске,медијскеидругеуслуге.

12. ПО СТУ ПАК ОПО ЗИ ВА 

Члан 153. 
Мандатделегатаскупштинепочињедатечеданомпотврђивања

мандатанаконститутивнојседницискупштине.
Конститутивнуседницускупштинесазивапредседникскупштине

изпретходногсазиваурокуод15данаодданаобјављивањарезул
татаизбораодстранеЦентралнеизборнекомисије.

Конститутивномседницомпредседаванајстаријиделегат,којије
овлашћенидасазовеконститутивнуседницуакотоузаконском
рокунеучинипредседникскупштинеизпретходногсазива.

Наобразложенуиницијативунајмањеједнетрећинечлановаупи
санихуимениккомореизизборнејединицеукојојјеЧланскуп
штинеизабран,скупштинарегионалнеЛекарскекоморедужнаје
даспроведепоступакизјашњавањаоповерењупоменутомчлану
скупштине,урокуод60данаодданапријемаиницијативе.

Поступакизјашњавањаоопозивуспроводисенаистоветанначин
каоизборделегатачијисеопозивтражи,ауизборнојјединициу
којојјеизабран,ускладусаовомодлуком.

Члан 154. 
ЧланСкупштинеЛекарскекомореСрбијеиличланскупштине

РЛКјеопозвануколикојезањеговопозивгласаловишеодполо
винечлановаКомореизњеговеизборнејединице.

Члан 155. 
УслучајуопозивачланаСкупштинеЛКСилиРЛК,Комораје

дужнадаспроведедопунскеизбореуизборнојјединициизкоје
јеопозваничланСкупштинеЛКСилиРЛК,урокуод60данаод
данаопозива.

Допунскиизбориизстава1)спроводесеиуслучајевима:

1)смртичланаСкупштине;
2)оставке;
3)исписаизИменикаКоморе;
4)уколиконијеизабранбројделегатакојисебираизизборне

јединицеуСкупштинуЛКСилиРЛКодређенОдлукомоизборним
јединицама;

5)услучајукадајепротивчланаСкупштинеЛКСилиРЛКиз
реченаправоснажнаиизвршнапресудакојомјеизреченаказна
затвора.

14.  ИЗ БОР УПРАВ НОГ ОД БО РА КО МО РЕ И ИЗ ВР ШНИХ 
ОД БО РА РЕ ГИ О НАЛ НИХ ЛЕ КАР СКИХ КО МО РА 

Члан 158. 
ЧлановеУправногодбора,искључивоизредовачлановаСкуп

штинеКоморе,предлажурегионалнекомореитоподвачланаса
територијарегионалнихкомора,докпосебниодбориКоморепред
лажупоједногчлана.

Председника,двапотпредседника,петчлановаизвршногодбора
РЛК,искључивоизредовачлановаскупштинеРЛКпредлаженајма
ње10делегатаскупштинеРЛК,докпосебниодбориРЛКпредлажу
поједногчлана.

Члан 159. 
РегионалнекомореипосебниодбориКоморе,уписанојформи,

достављајупредлогекандидатазачлановеУправногодбораКо
мисијизаизбориименовањеСкупштинеЛекарскекомореСрбије,
најкаснијеурокуод15данаодданаконституисањаСкупштине
Коморе.

ЧлановискупштинеРЛКипосебниодбориРЛКуписанојформи
достављајупредлогекандидатазачлановеизвршниходбораРЛК,
КомисијизаизбориименовањескупштинаРЛК,најкаснијеуроку
од15данаодданаконституисањаскупштинеРЛК.

Комисијаутврђујелиступредложенихкандидатаидостављаје
СкупштиниЛКС,односноскупштиниРЛКнаодлучивање.
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СкупштинаЛКС,односноскупштинаРЛКгласаоизборучланова
Управногодбора,односночлановаизвршногодборанајкаснијеу
рокуод30данаодданаконституисањаСкупштине.

ДаномконституисањаСкупштинесматраседанодржавањакон
ститутивнеседниценовогсазиваСкупштинеЛекарскекомореСр
бије,односноскупштинерегионалнелекарскекоморе.

Скупштинаопонуђенојлистигласауцелости.
ЧлановиУправногодбораКоморе,односночлановиизвршног

одбораРЛКизабранисууколикосезалистуизјаснивишеодпо
ловинеприсутнихчлановаСкупштинеКоморе,односноскупштине
регионалнелекарскекоморе.

УколикосезапонуђенулистукандидатазачлановеУправног
одбора,односночлановеизвршногодборанеизјаснидовољанброј
присутнихчлановаСкупштине,изборисепонављајунајкаснијеу
рокуод30дана.

Члан 160. 
ЧлановиУправногодбора,наосновуПословникаорадуУправног

одбораЛекарскекомореСрбије,изсвојихредова,предлажуСкуп
штиниКоморекандидатазапредседникаУправногодбора,уроку
од15данаодданаизборачлановаУправногодбора.

ЧлановиизвршногодборанаосновуПословникаорадуизвршног
одбораРЛК,изсвојихредова,предлажускупштиниРЛКкандидата
запредседникаизвршногодбора,најкаснијеурокуод15данаод
данаизборачлановаизвршногодбора.

ПредседникУправногодбора,јеизабрануколикозањегагласа
вишеодполовинеприсутнихделегатаСкупштинеКоморе.

Председникизвршногодбора,јеизабрануколикозањегагласа
вишеодједнеполовинеприсутнихделегатаскупштинеРЛК.

Уколикокандидатзапредседниканедобијепотребнувећину,гла
сањесепонављанајкаснијеурокуод30дана,нанареднојседници
СкупштинеКоморе,односноскупштиниРЛК.

Члан 161. 
ПредседникУправногодборанаседницинакојојјеисамизабран,

узобразложење,предлажеСкупштиниКоморедвапотпредседника
УправногодбораизредовачлановаУправногодбора,поједногиз
државнеиизприватнелекарскепраксе.

ПредседникизвршногодбораРЛКнаседницинакојојјеисам
именован,узобразложењепредлажескупштиниРЛКдвапотпред
седникаизвршногодбора,изредовачлановаизвршногодбора,по
једногиздржавнеиизприватнепраксе.

Опредложенимкандидатимасегласапојединачно,акандидат
запотпредседникајеизабраннатуфункцијууколикосезатоизја
снивишеодполовинеприсутнихчлановаСкупштинеЛКС,односно
РЛК.

УколикоједанилиобакандидатазапотпредседникеУправног
одбора,односноизвршногодборанисуизабрани,гласањесепо
нављанајкаснијеурокуод30дана.

Мандатпредседника,потпредседникаичлановаУправногодбора
трајечетиригодине.

Мандатпредседника,потпредседникаичлановаизвршногодбора
трајечетиригодине.

Члан 162. 
ИницијативазаопозивУправногодборауцелости,председника,

потпредседникаиличлановаовогорганадостављасе,уписаној
форми,КомисијизаизбориименовањеСкупштинеЛекарскеко
мореСрбије.

Иницијативазаопозивизвршногодборауцелостипотпредседни
каиличлановаовогорганадостављасеуписанојформи,Комисији
заизбориименовањескупштинерегионалнелекарскекоморе.

ИницијативузаопозивпредседникаУправногодбора,узписано
образложење,можеподнетинајмањеједнатрећиначлановаСкуп
штинеКоморе,једнатрећиначлановаУправногодбораилиједна
регионалнакомора.

Иницијативузаопозивпредседникаизвршногодбораодбора,уз
писанообразложење,можеподнетинајмањеједнатрећиначла
новаскупштинерегионалнекоморе,илиједнатрећиначланова
извршногодбора.

ИницијативузаопозивпотпредседникаУправногодбора,узпи
санообразложење,можепокренутипредседникУправногодбора,
најмањеједнатрећиначлановаУправногодбора,једнатрећина
члановаСкупштинеКомореилиједнарегионалнаКомора.

Иницијативузаопозивпотпредседникаизвршногодбора,уз
писанообразложење,можепокренутипредседникизвршногод
бора,најмањеједнатрећиначлановаизвршногодбораилиједна
трећиначлановаскупштинерегионалнекоморе.

ОпозванипредседникилипотпредседникУправногодбора,од
носноизвршногодборанисуаутоматскиопозваниисаместачла
новаУправногодбора,односноизвршногодборауколикоподноси
лациницијативеусвомобразложењутонијеизричитозахтевао.

ИницијативузаопозивчланаУправногодбора,узписанообра
зложење,можеподнетинајмањеједнатрећиначлановаСкупшти
неКоморе,једнарегионалнакомораилипосебниодборкојигаје
предложионатоместо.

Иницијативузаопозивчланаизвршногодбора,узписанообра
зложење,можеподнетинајмањеједнатрећиначлановаскупштине
регионалнекомореилипосебанодборкојигајепредложионато
место.

ИницијативузаопозивцелогУправногодбора,узписанообра
зложење,можеподнетинајмањеједнатрећиначлановаСкупштине
Комореилиједнарегионалнакомора.

Иницијативузаопозивцелогизвршногодбора,узписанообра
зложење,можеподнетинајмањеједнатрећиначлановаскупштине
регионалнекоморе.

ОиницијативизаопозивУправногодбораилиизвршногодборау
целости,односнопредседникаипотпредседникаиличланаУправ
ногодбораиличланаизвршногодбора,СкупштинаЛКС,односно
скупштинаРЛКгласанапрвојнареднојседниципоследатумапри
јемаиницијативе.

Управниодборуцелостиилиизвршниодборуцелости,пред
седникипотпредседникУправногодбора,односноизвршног
одборатечлановиУправногодбора,односноизвршногодбора
опозванисууколикосезатоизјаснивишеодполовинеприсут
нихчлановаСкупштинеКоморе,односноскупштинерегионалне
коморе.

УслучајуопозивапредседникаУправногодбора,односнопред
седникаизвршногодборадоизборановогфункцијувршиједанод
потпредседникаиличланкогачлановиУправногодбора,односно
извршногодбораизаберуускладусаПословникоморадуУправ
ногодбораЛекарскекомореСрбије,односноускладусаПослов
никоморадуизвршногодборарегионалнелекарскекоморе.

СкупштинаКомореће,најкаснијеурокуод30данаоддана
опозиваУправногодбора,његовогпредседника,потпредседника
иличлана,нановојседници,изабратиновиУправниодбор,пред
седника,потпредседника,односночланаУправногодбора.

СкупштинаРЛКће,најкаснијеурокуод30данаодданаопозива
извршногодбора,његовогпредседника,потпредседникаиличла
на,нановојседници,изабратиновиизвршниодбор,председника,
потпредседника,односночланаизвршногодбора.

15.  ИЗ БОР ДИ РЕК ТО РА, ДВА ПО МОЋ НИ КА 
ДИ РЕК ТО РА И ИЗ БОР ПРЕД СЕД НИ КА РЛК 
И ДВА ПОТ ПРЕД СЕД НИ КА РЛК 

Члан 163. 
ДиректораКоморе,искључивоизсвојихредова,бирајучланови

СкупштинеКоморе.
ЗадиректораКомореможесекандидоватисвакичланСкупшти

неКоморекојииспуњаваусловепрописанеЗакономокоморама
здравственихрадникаиСтатутомКоморе,акомуподршкудаједна
регионалнакоморасавишеодполовинегласовачлановаскуп
штинерегионалнекомореилиједнатрећиначлановаСкупштине
Коморе.

Кандидатуресе,уписанојформи,саобразложењем,достављају
КомисијизаизбориименовањеСкупштинеКоморенајкаснијеу
рокуодтридесетданаодданаодржавањаконститутивнеседнице
Скупштине.

КомисијаправијединственулистукандидатаидостављајеСкуп
штиниКоморенаодлучивање.

СкупштинаКоморегласаопонуђенимкандидатиманаседници
којасеодржаванајкаснијеурокуод45данаодданаодржавања
конститутивнеседницеСкупштинеКоморе.

ЗадиректораКомореизабранјекандидаткојиосвојивишеод
половинегласоваприсутнихчлановаСкупштинеКоморе.
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Уколикониједанкандидатупрвомкругугласањанеосвојивише
одполовинегласова,двакандидатасанајвећимбројемгласова
идуудругикруг.

ЗадиректораКоморе,удругомкругу,изабранјекандидатса
већимбројемгласова.

Уколикојеналистикандидатасамоједанкандидат,аонприли
комгласањанеосвојивишеодполовинегласоваприсутнихчла
новаСкупштинеКоморе,гласањесепонављанајкаснијеуроку
од15дана.

ПредседникаРЛК,искључивоизсвојихредова,бирајучланови
скупштинеРЛК.

Процедуразаизборпредседникаидвапотпредседникареги
оналнекомореидентичнајепроцедуризаизбордиректораидва
помоћникадиректораКоморе.

ЗапредседникаРЛКможесекандидоватисвакичланскупшти
нерегионалнекоморе,акомуподршкудаједнатрећиначланова
скупштинеРЛК.

Кандидатуресе,уписанојформи,саобразложењем,достављају
КомисијизаизбориименовањескупштинеРЛКурокуодпетнаест
данаодданаодржавањаконститутивнеседницескупштинеРЛК.

Комисијаправијединственулистукандидатаидостављајескуп
штиниРЛКнаодлучивање.

СкупштинаРЛКгласаопонуђенимкандидатиманаседницикоја
сеодржаванајкаснијеурокуод30данаодданаодржавањакон
ститутивнеседницескупштинеРЛК.

Запредседникаизабранјекандидаткојиосвојивишеодполовине
гласоваприсутнихчлановаскупштинеРЛК.

Уколикониједанкандидатупрвомкругугласањанеосвојивише
одполовинегласова,двакандидатасанајвећимбројемгласова
идуудругикруг.

ЗапредседникаРЛК,удругомкругу,изабранјекандидатсаве
ћимбројемгласова.

Уколикојеналистикандидатасамоједанкандидат,аонприли
комгласањанеосвојивишеодполовинегласоваприсутнихчла
новаскупштинеРЛК,гласањесепонављанајкаснијеурокуод15
дана.

Члан 164. 
ДиректорКоморе,наседницинакојојјеисамизабран,узобра

зложењепредлажеСкупштиниКоморекандидатезапомоћнике
директораитоједногиздржавнеиједногизприватнелекарске
праксе.

Окандидатимасегласаупакету,аизабранисууколикосезато
изјаснивишеодполовинеприсутнихчлановаСкупштинеКоморе.

Уколикопредложеникандидатинедобијупотребнувећинугла
сова,гласањесепонавља.

МандатдиректораипомоћникадиректораКоморетраје4годи
не.

ПроцедуразаизбордвапотпредседникаРЛКидентичнајепро
цедуризаизборпомоћникадиректораКоморе.

ПредлогзаизборпотпредседникаРЛКскупштиниРЛКдоставља
председникРЛК.

Окандидатимасегласаупакету,аизабранисууколикосезато
изјаснивишеодполовинеприсутнихчлановаскупштинеРЛК.

Уколикопредложеникандидатинедобијупотребнувећинугла
сова,гласањесепонавља.

МандатпредседникаРЛКипотпредседникаРЛКтрајечетири
године.

Члан 165. 
ИницијативазаопозивдиректораКомореилипомоћникадирек

тораКоморедостављасе,уписанојформи,Комисијизаизбори
именовањеСкупштинеЛекарскекомореСрбије.

ИницијативузаопозивдиректораКомореилипомоћникади
ректораКомореможеподнетинајмањеједнатрећиначланова
СкупштинеКомореилиједнарегионалнакоморанаосновуодлу
кедонетесавишеодполовинегласоваускупштинирегионалне
коморе.

ОиницијативизаопозивдиректораилипомоћникадиректораЛе
карскекомореСрбије,СкупштинаКомореодлучујенапрвојседници
последанапријемаиницијативе.

ДиректорилипомоћникдиректораЛекарскекомореСрбијесу
опозваниуколикосезатоизјаснивишеодполовинеприсутних
члановаСкупштинеКоморе.

ИзборновогдиректораКомореилипомоћникадиректораКомо
реимасеобавитинајкаснијеурокуод30данаодаданаопозива
претходног.

Доизборановогдиректорафункцијудиректоравршипомоћник
когаСкупштинаКоморезатоовласти.

Услучајуистовременогопозивадиректораиобапомоћникафунк
цијудиректораКоморе,доизборановог,вршипредседникСкуп
штинеКоморе.

ИницијативазаопозивпредседникаРЛКилидвапотпредседника
РЛКдостављасе,уписанојформи,Комисијизаизбориименовање
скупштинеРЛК.

ИницијативузаопозивпредседникаРЛКилипотпредседникаРЛК
можеподнетинајмањеједнатрећиначлановаскупштинеРЛК.

ОиницијативизаопозивпредседникаРЛКилипотпредседника
РЛК,скупштинаРЛКодлучујенапрвојседниципоследанаприје
маиницијативе.

ПредседникРЛКилипотпредседникРЛКсуопозваниуколикосе
затоизјаснивишеодполовинеодчлановаскупштинеРЛК.

ИзборновогпредседникаилипотпредседникаРЛКимасеоба
витинајкаснијеурокуод30данаодаданаопозивапретходног,на
новојседницискупштинеРЛК.

ДоизборановогпредседникаРЛКфункцијупредседникаРЛК
вршипотпредседниккогаскупштинаРЛКзатоовласти.

УслучајуистовременогопозивапредседникаРЛКиобапотпред
седникаРЛКфункцијупредседникаРЛК,доизборановог,врши
председникскупштинеРЛК.

Члан 164. 
ДиректорКоморе,наседницинакојојјеисамизабран,узобра

зложењепредлажеСкупштиниКоморекандидатезапомоћнике
директораитоједногиздржавнеиједногизприватнелекарске
праксе.

Окандидатимасегласаупакету,аизабранисууколикосезато
изјаснивишеодполовинеприсутнихчлановаСкупштинеКоморе.

Уколикопредложеникандидатинедобијупотребнувећинугла
сова,гласањесепонавља.

МандатдиректораипомоћникадиректораКоморетраје4годи
не.

ПроцедуразаизбордвапотпредседникаРЛКидентичнајепро
цедуризаизборпомоћникадиректораКоморе.

ПредлогзаизборпотпредседникаРЛКскупштиниРЛКдоставља
председникРЛК.

Окандидатимасегласаупакету,аизабранисууколикосезато
изјаснивишеодполовинеприсутнихчлановаскупштинеРЛК.

Уколикопредложеникандидатинедобијупотребнувећинугла
сова,гласањесепонавља.

МандатпредседникаРЛКипотпредседникаРЛКтрајечетири
године.

Члан 165. 
ИницијативазаопозивдиректораКомореилипомоћникадирек

тораКоморедостављасе,уписанојформи,Комисијизаизбори
именовањеСкупштинеЛекарскекомореСрбије.

ИницијативузаопозивдиректораКомореилипомоћникадиректо
раКомореможеподнетинајмањеједнатрећиначлановаСкупштине
Комореилиједнарегионалнакоморанаосновуодлукедонетеса
вишеодполовинегласоваускупштинирегионалнекоморе.

ОиницијативизаопозивдиректораилипомоћникадиректораЛе
карскекомореСрбије,СкупштинаКомореодлучујенапрвојседници
последанапријемаиницијативе.

ДиректорилипомоћникдиректораЛекарскекомореСрбијесу
опозваниуколикосезатоизјаснивишеодполовинеприсутних
члановаСкупштинеКоморе.

ИзборновогдиректораКомореилипомоћникадиректораКомо
реимасеобавитинајкаснијеурокуод30данаодаданаопозива
претходног.

Доизборановогдиректорафункцијудиректоравршипомоћник
когаСкупштинаКоморезатоовласти.

Услучајуистовременогопозивадиректораиобапомоћникафунк
цијудиректораКоморе,доизборановог,вршипредседникСкуп
штинеКоморе.

ИницијативазаопозивпредседникаРЛКилидвапотпредседника
РЛКдостављасе,уписанојформи,Комисијизаизбориименовање
скупштинеРЛК.
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ИницијативузаопозивпредседникаРЛКилипотпредседникаРЛК
можеподнетинајмањеједнатрећиначлановаскупштинеРЛК.

ОиницијативизаопозивпредседникаРЛКилипотпредседника
РЛК,скупштинаРЛКодлучујенапрвојседниципоследанаприје
маиницијативе.

ПредседникРЛКилипотпредседникРЛКсуопозваниуколикосе
затоизјаснивишеодполовинеодчлановаскупштинеРЛК.

ИзборновогпредседникаилипотпредседникаРЛКимасеоба
витинајкаснијеурокуод30данаодаданаопозивапретходног,на
новојседницискупштинеРЛК.

ДоизборановогпредседникаРЛКфункцијупредседникаРЛК
вршипотпредседниккогаскупштинаРЛКзатоовласти.

УслучајуистовременогопозивапредседникаРЛКиобапотпред
седникаРЛКфункцијупредседникаРЛК,доизборановог,врши
председникскупштинеРЛК.

Члан 167. 
Иницијативузаопозивпредседника,потпредседника,чланаили

НадзорногодбораКомореуцелини,уписанојформи,Комисијизаиз
бориименовањеСкупштинеКоморе,можеподнетинајмањеједна
петиначлановаСкупштинеКомореилиједнарегионалнакомора.

СкупштинаКоморесеоподнетојиницијативиизјашњаванапрвој
нареднојседнициодданапријемаиницијативе.

Председник,потпредседникилиЧланНадзорногодборасуопо
званиуколикосезатоизјаснивишеодполовинеодприсутнихчла
новаСкупштинеКоморе.

Услучајуопозивапредседника,потпредседника,чланаилицелог
НадзорногодбораКоморе,СкупштинаКоморећеизабратинове
члановеилицелотело,нановојседници,најкаснијеурокуод30
данаодданаопозива.

Опозваногпредседника,доизборановог,ускладусаПословни
коморадуНадзорногодбораЛекарскекомореСрбије,замењује
потпредседникилиједанодчланова.

Иницијативузаопозивпредседника,потпредседника,чланаили
НадзорногодбораКомореуцелини,уписанојформи,Комисијиза
избориименовањеСкупштинеКоморе,можеподнетинајмање
једнапетиначлановаСкупштинеКомореилиједнарегионална
комора.

СкупштинаКоморесеоподнетојиницијативиизјашњаванапрвој
нареднојседнициодданапријемаиницијативе.

Председник,потпредседникилиЧланНадзорногодборасуопо
званиуколикосезатоизјаснивишеодполовинеодбројаприсутних
члановаСкупштине.

Услучајуопозивапредседника,потпредседника,чланаилицелог
НадзорногодбораКоморе,СкупштинаКоморећеизабратинове
члановеилицелотело,нановојседници,најкаснијеурокуод30
данаодданаопозива.

Опозваногпредседника,доизборановог,ускладусаПословни
коморадуНадзорногодбораЛекарскекомореСрбије,замењује
потпредседникилиједанодчланова.

Иницијативузаопозивпредседника,иличлананадзорногодбо
раРЛКуцелини,уписанојформи,комисијизаизбориименова
њескупштинеРЛК,можеподнетинајмањеједнапетиначланова
скупштинеРЛК.

СкупштинаРЛКсеоподнетојиницијативиизјашњаванапрвој
нареднојседнициодданапријемаиницијативе.

ПредседникилиЧланнадзорногодбораРЛКсуопозваниуколи
косезатоизјаснивишеодполовинеодбројаприсутнихчланова
скупштинеРЛК.

Услучајуопозивапредседника,чланаилицелогнадзорног
одбораРЛК,скупштинаРЛКћеизабратиновечлановеилице
лотело,нановојседници,најкаснијеурокуод15данаоддана
опозива.

Опозваногпредседника,доизборановог,ускладусаПословни
коморадунадзорногодбораРЛК,замењујеједанодчланова.

Иницијативузаопозивпредседника,чланаилинадзорногодбо
раРЛКуцелини,уписанојформи,комисијизаизбориименова
њескупштинеРЛК,можеподнетинајмањеједнапетиначланова
скупштинеРЛК.

СкупштинаРЛКсеоподнетојиницијативиизјашњаванапрвој
нареднојседнициодданапријемаиницијативе.

ПредседникилиЧланнадзорногодбораРЛКсуопозваниуко
ликосезатоизјаснивишеодполаодприсутногбројачланова
скупштинеРЛК.

Услучајуопозивапредседника,чланаилицелогнадзорног
одбораРЛК,скупштинаРЛКћеизабратиновечлановеилице
лотело,нановојседници,најкаснијеурокуод15данаоддана
опозива.

Опозваногпредседника,доизборановог,ускладусаПослов
никоморадунадзорногодбораРЛК,замењујеједанодчланова
надзорногодбораРЛК.

17. ПО СЕБ НИ ОД БО РИ КО МО РЕ И ПО СЕБ НИ ОД БО РИ РЛК 

Члан 168. 
ПосебниодбориКомореСрбијеимајупо10чланова,којиизсвојих

редовабирајупредседникаипотпредседникаодбора,уважавајући
равноправнузаступљенострегионалнихкомораидржавнеипри
ватнепраксе.

Посебнеодборерегионалнихкоморачинепредседник,потпред
седники10чланова,узравноправнузаступљеностпредставника
државнеиприватнелекарскепраксе,осимуодборимазадржавну
иприватнупраксу.

СкупштинаЛекарскекомореСрбије,односноскупштинарегио
налнелекарскекоморебирачлановепосебниходборанајкасније
урокуод30данаодданаконституисањаСкупштинеКоморе,од
носноскупштинеРЛК.

КандидатезачлановепосебниходбораКоморе,итоподва,
предлажурегионалнекоморе,наосновуодлукаскупштинаре
гионалнихкоморадонетихсавишеодполовинегласовачланова
скупштинарегионалнихкомораприсутнихнаседницаманакоме
сеодлучивалоокандидатимазачлановепосебниходбора.

Кандидатезачлановепосебниходборарегионалнекомореможе
предложитинајмањеједнапетиначлановаскупштинерегионалне
коморе.

КомисијазаизбориименовањеСкупштинеКоморе,односноко
мисијизаизбориименовањескупштинеРЛКнаосновуписаних
кандидатурарегионалнихкомора,односночлановаскупштинере
гионалнекоморе,утврђујелистекандидатазачлановепосебних
одбора,идостављаихСкупштиниКоморе,односнорегионалне
коморенаодлучивање.

СкупштинаКоморе,односноскупштинаРЛК,гласаолистикан
дидатазачлановепредложениходборауцелини.

Листајеприхваћенауколикосезањуизјаснивишеодполовине
присутнихчлановаСкупштинеКоморе,односноскупштинеРЛК.

Уколикопонуђеналистанедобијепотребнувећину,Скупштина
коморе,односноскупштинаРЛКће,најкаснијеурокуод30дана
поновитиизборе.

ЧлановипосебниходбораКомореичлановипосебниходбора
РЛКизсвојихредовабирајупредседникаипотпредседникаипред
лажуСкупштиниКоморе,односнорегионалнекоморекандидате
зачлановеУправногодбораКоморе,односночлановеизвршног
одборарегионалнекомореизпосебниходбораКоморе,односно
посебниходбораРЛК.

Поступакизборапредседникаипотпредседникапосебниходбо
ра,каоипоступакизборапредставникапосебниходборауУправ
номодбору,односноизвршномодборуближесеуређујупословни
цимаорадупосебниходбораЛКСипословницимаорадупосебних
одбораРЛК.

Мандатпредседника,потпредседникаичлановапосебниходбора
ЛКСиРЛКтрајечетиригодине.

Члан 169. 
Иницијативузаопозивпојединихчлановапосебногодбораили

одборауцелиниКоморе,КомисијизаизбориименовањеЛКС,у
писанојформи,можепредложитинајмањеједанпетиначланова
СкупштинеКомореилиједнарегионалнакомора.

Иницијативузаопозивпојединихчлановапосебногодбораили
одборауцелинирегионалнекоморе,Комисијизаизбориименова
њерегионалнекоморе,уписанојформи,можепредложитинајмање
једанпетиначлановаскупштинерегионалнекоморе.

Скупштинасеоподнетојиницијативиизјашњавагласањем,на
првојседниципослепријемаиницијативе.

Чланпосебногодбораилиодборуцелини,опозванисууколико
сезатоизјаснивишеодполовинеодприсутногбројачлановаСкуп
штинеКоморе,односноскупштинерегионалнекоморе.
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Новичланпосебногодбораилипосебниодборуцелинибирасе
најкаснијеурокуод30данаодопозива,наседнициСкупштинеЛе
карскекомореСрбије,односноскупштинирегионалнекоморе.

18. ВР ХОВ НИ СУД ЧА СТИ И ПР ВО СТЕ ПЕ НИ СУ ДО ВИ ЧА СТИ 

Члан 170. 
Врховнисудчастичинепредседник,заменикпредседникаи15

чланова.
Председника,заменикапредседникаичлановеВрховногсуда

частибираСкупштинаЛекарскекомореСрбијенајмање45дана
преистекањиховогмандата.

КандидатезапредседникаизаменикапредседникаВрховногсуда
частиможепредложитинајмањеједнапетиначлановаСкупштине
Комореилиједнарегионалнакомора.

Кандидатуресе,уписанојформи,достављајуКомисијизаизбори
именовањеСкупштинеКоморе,којаправиконачнулиступредложе
нихкандидатаидостављајеСкупштиниКоморенаодлучивање.

ЗапредседникаВрховногсудачастиизабранјеонајкандидат
којиупрвомкругугласањаосвојивишеодједнеполовинегласова
присутнихчлановаСкупштинеКоморе.

Акоупрвомкругугласањаниједанкандидатнеосвојинатполо
вичнувећинугласова,двакандидатасанајвећимбројемгласова
идуудругикруггласања.

ЗапредседникаВрховногсудачастиизабранјекандидаткоји
удругомкругуосвојивећибројгласоваприсутнихчлановаСкуп
штинеКоморе.

ПоступакизборазаменикапредседникаВрховногсудачасти
идентичанјепоступкуизборапредседника.

СвакарегионалнакоморадостављаКомисијизаизборииме
новањеподвакандидатасасвојетериторијезачлановеВрховног
судачасти.

КомисијаправизаједничкулистукандидатаидостављајеСкуп
штиниКоморенаодлучивање.

ОлистикандидатазачлановеВрховногсудачастигласасеу
целости.

ЧлановиВрховногсудачастиизабранисуакосезатоизјасни
вишеодполовинеприсутнихчлановаСкупштинеЛекарскекомо
реСрбије.

Мандатпредседника,заменикапредседникаичлановаВрхов
ногсудачаститрајепетгодина,почеводданаполагањасвечане
изјаве.

Члан 171. 
Судчастипрвогстепеначинепредседник,заменикпредседника

и10чланова.
Председника,заменикапредседникаичлановесудачастипрвог

степенабираскупштинарегионалнелекарскекоморенајмање45
данапреистекамандата.

Кандидатезапредседникаизаменикапредседникаможепред
ложитинајмањеједнапетиначлановаскупштинерегионалнеле
карскекоморе.

Кандидатуресе,уписанојформи,достављајукомисијизаизбори
именовањескупштинеРЛК,којаправиконачнулиступредложених
кандидатаидостављајескупштинирегионалнелекарскекоморе
наодлучивање.

Запредседникасудачастипрвогстепенаизабранјеонајканди
даткојиупрвомкругугласањаосвојивишеодполовинегласова
присутнихчлановаскупштинерегионалнелекарскекоморе.

Акоупрвомкругугласањаниједанкандидатнеосвојивишеод
половинегласова,двакандидатасанајвећимбројемгласоваидуу
другикруггласања.

Запредседникасудачастипрвогстепенаизабранјекандидаткоји
удругомкругуосвојивећибројгласоваприсутнихчлановаскупшти
нерегионалнелекарскекоморе.

Поступакизборазаменикапредседникасудачастипрвогстепена
идентичанјепоступкуизборапредседника.

Свакиделегатускупштинирегионалнелекарскекомореможеда
предложикомисијизаизбориименовањеРЛКпоједногкандидата
зачланасудачастипрвогстепенатеРЛК.

Комисијаправизаједничкулистукандидатаидостављајескуп
штинирегионалнелекарскекоморенаодлучивање.

Олистикандидатазачлановесудачастипрвогстепенагласа
сеуцелости.

Члановисудачастипрвогстепенаизабранисуакосезатоизја
снивишеодполовинеприсутнихчлановаскупштинеРегионалне
лекарскекоморе.

Мандатпредседника,заменикапредседникаичлановасудачасти
првогстепенатрајепетгодина,почеводданаполагањасвечане
изјаве.

Члан 172. 
Иницијативузаопозивпредседника,заменикапредседника,чла

наВрховногсудачастиилиВрховногсудачастиуцелини,уписаној
форми,Комисијизаизбориименовање,можеподнетинајмање
једнапетиначлановаСкупштинеКомореилиједнарегионалнако
мора.

Скупштинаћесеоподнетојиницијативиизјаснитинапрвојсед
ницикојаследипопријемуиницијативе.

Председник,заменикпредседника,ЧланилиВрховнисудчасти
уцелиниопозванисууколикосезатоизјаснивишеодполовине
присутнихчлановаСкупштинеКоморе.

Услучајуопозива,СкупштинаћеновеносиоцефункцијауВрхов
номсудучастиилиВрховнисудчастиуцелини,изабратиурокуод
30данаодопозивапретходних,нановојседници.

УслучајуопозивапредседникаВрховногсудачасти,доизбора
новог,аускладусаПравилимаорадуВрховногсудачастиЛекарске
комореСрбије,функцијупредседникаобављазаменикпредседника
илинајстаријичланВрховногСудачасти.

Процедуразаопозивпредседника,заменикапредседника,члана
првостепеногсудачасти,илипрвостепеногсудачастиуцелинииден
тичнајепроцедуризаопозивпредседника,заменикапредседника,
чланаВрховногсудачастиилиВрховногсудачастиуцелини.

Иницијативузаопозивможеподнетинајмањеједнапетиначла
новаскупштинерегионалнекомореилиВрховнисудчасти.

ИницијативасеподносиКомисијизаизбориименовањерегио
налнекоморе,аодлукуоподнетојиницијативидоносискупштина
регионалнекоморе,сагласовимавишеодполовинеприсутнихчла
новаскупштинеРЛК.

Услучајуопозивапредседникапрвостепеногсудачасти,доизбо
рановог,аускладусаправилимаорадупрвостепеногсудачасти,
функцијупредседникаобављазаменикпредседникаилинајстарији
чланпрвостепеногсудачасти.

Члан 173. 
Правилаоизборуиопозивууовојглавипримењиваћеседодо

ношењапосебнихПравилакојарегулишеовуматерију,аодстране
СкупштинеЛекарскекомореСрбије.

19. ЕТИЧ КИ ОД БОР 

Члан 174. 
ФормирањеисаставЕтичкогодборауређујусепосебномГлавом

Статута:правилимаообразовањуирадуЕтичкогодбораСкупштине
ЛекарскекомореСрбије.

20. КО МИ СИ ЈА ЗА ПО СРЕ ДО ВА ЊЕ 

Члан 175. 
Комисијузапосредовањечинетричлана(председникидвачла

на)иистубираСкупштинасвакерегионалнелекарскекоморе.
ПословеизсвојенадлежностичлановиКомисијеобављајуна

основуПравилаорадуКомисијезапосредовањекојидоносиСкуп
штинаЛекарскекомореСрбије,каодеоовогстатута.

21. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ 

Члан 176. 
Директор,члановиУправногиНадзорногодборанемогубити

лицаизабрана,постављенаилиименовананафункцијуудржав
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номоргану,органутериторијалнеаутономијеилилокалнесамо
управе,лицаизабранауорганеуправљањаодноснопословања
високошколскихустанова,Српскоглекарскогдруштва,Друштва
лекараВојводине,ДруштвалекараКосоваиМетохије,удружења
здравственихустановаидругихстручнихудружењаздравствених
радника.

Члан 177. 
РуководећафункцијауорганимаКоморенијеспојивасафункција

мауполитичкимпартијама,очемукандидатзаруководећуфункцију
уорганимаКомореприлажеписануизјаву.

Члан 178. 
ЧлановисазиваСкупштинеЛекарскекомореСрбијекојибуду

изабранинаруководећефункцијеуКомориимајурокод90дана
даподнесуоставкенафункцијенаведенеучлановима176.и177.
овогстатутаиотомеписменообавестеСкупштинуКоморе.

УколикопоменутичлановиСкупштиненепоступеускладуса
ставом1.овогчлана,аутоматскићебитиопозванисасвојихфунк
цијауКоморизбогкршењаодредбиЗаконаокоморамаздрав
ственихрадника,СтатутаЛекарскекомореСрбије,односноових
правила.

Члан 179. 
СаставнидеоовихправилачиниОдлукаоутврђенимизборним

јединицамазаизборечлановаСкупштинеидругихорганаЛекарске
комореСрбијеичлановаскупштинеидругихорганарегионалних
лекарскихкоморауњеномсаставу.

XV.  ПРА ВИ ЛА О РА ДУ КО МИ СИ ЈЕ 
ЗА ПО СРЕ ДО ВА ЊЕ 

1. Оп ште од ред бе 

Члан 180. 
ПравилаорадуКомисијезапосредовањеутврђујесеначинра

да,надлежност,саставиовлашћењаКомисијезапосредовањена
огранкуЛекарскекомореСрбије,каоиправилапоступкапосредо
вањауспорнимодносима.

Удисциплинскимпоступцима,покренутимпредСудовимачасти
ЛКС,послужбенојдужности,поступакпосредовања(медијације)
можесеводитирадирешавањаспорногодносаизмеђучланова
Коморе,каоиизмеђучлановаКомореипацијента,независноод
вођењадисциплинскогпоступкапредсудовимачасти,уделукоји
сеодносинањиховспорниоднос.

Члан 181. 
РадивансудскогрешавањаспороваизмеђучлановаКоморе,као

иизмеђучланаКомореипацијента,увезисаобављањемздрав
ственеделатностивршисепосредовањеодстранеКомисијеза
посредовањеиЦентразамедијацију,аускладусаодредбамаЗа
конаомедијацији.

Странеуспорумогуспоразумнобиратипосредникемедијаторе
сајединственелистемедијатораЦентразамедијацију.

СвакиогранакимасвојуКомисијузапосредовање.
СтранкеупоступкузапосредовањемогубитичлановиКоморе

икориснициздравственихуслуга.

Члан 182. 
СтранкемогусвојеспороверешаватипредКомисијомзапосре

довањеогранкаКомореиЛКС,каоипредЦентромзамедијацију
уколикосепретходноотомесагласеиоподнесуспоразумнизахтев
уписаномоблику,препокретањапоступкапредсудовимачастии
завремепоступкапредсудовимачасти,сведодоношењаконачне
одлукепредсудовимачасти.Сагласностморасадржатиисагла
сностокоизборапосредника.

ЧлановиКоморесуобавезнидаприхватеспоразумнорешавање
насталогспорногодноса.

Странесемогусагласитидаупоступкупосредовањапоредме
дијатораучествујеикомедијатор,каостручњакизодређенеобласти
посредовања.

2. На чин ра да Ко ми си је за по сре до ва ње 

Члан 183. 
КомисијазапосредовањеогранкаКомореиЛекарскекоморе

Србијеможепосредоватисамоопитањукојепредњуизнесустран
кеспора.

СпоразумкојистранкепотпишупредКомисијомзапосредовање
огранкаКомореиЛекарскекомореСрбијеимапремастранкама
карактервансудскогпоравнања,тестранкенемогупоистомпи
тањупокретатипоступакпредсудомчастииредовнимсудовима,
изузевуколикообеилиједнаодстранакојајепотписаласпоразум
упоступкупосредовањанепоштујепотписаниспоразум,урокукоји
једефинисанспоразумом.

Члан 184. 
Седиштакомисијазапосредовањеогранканалазесеуседишти

маогранакаКоморе.

3. Са став Ко ми си ја за по сре до ва ње 

Члан 185. 
КомисијезапосредовањеКоморесастојисеодпредседникаи

двачлана,стимдауколикојечинечлановиКомореистинемогу
битичлановиорганаКоморе,изузевчлановаСкупштинеЛекарске
комореСрбије.

МандатчлановаКомисијезапосредовањеЛКСјечетиригодине
иможебитипоновљенвишепута.

Члан 186. 
ИзвршниодборогранкаКомореиУправниодборЛекарскекомо

реСрбијеможеодредитиидипломираногправникасаположеним
правосуднимиспитомзапружањеправно–техничкепомоћиКоми
сијизапосредовањеогранкаКомореиЛекарскекомореСрбије,
односнопословеиздоменастручнеслужбеКомисијезапосредо
вањеогранкаКомореиЛекарскекомореСрбијеможепренетиу
надлежностсвојихстручнихслужби.

4. По кре та ње по ступ ка по сре до ва ња 

Члан 187. 
Поступакпосредовањапокрећесеподношењемспоразумногили

појединачногзахтевазапокретањепоступкапосредовањаКомиси
јизапосредовањеогранкаКомореилиКомисијизапосредовање
ЛекарскекомореСрбијеилиЦентрузамедијацију.

Узахтевусенаводеследећиподаци:

–именастранакаспора;
–подациомеђусобномспору.

Уколикозахтевизстава1.овогчлананисуподнелестранеспора
зумно,стручнаслужбаогранкаКоморећеупутитипримљенизахтев
другојстраниуспоруузупозорењедаможеурокуод8данаод
данапријемазахтеваобавеститиКомисијузапосредовањеогранка
Коморедаприхватарешавањеспорапредњом,итадасесматра
дајеподнетспоразумнизахтев,ауколикоунаведеномрокустрана
успорунеодговоринаупућензахтевсматраседајепредлогза
посредовањеодбијен.

5. Спро во ђе ње по ступ ка 

Члан 188. 
Странеуспорумогудасеспоразумејуоначинуспровођењапо

ступка,ааконеКомисијазапосредовањећеспровестипоступак
посредовањананачинкојисматрадајеодговарајући,имајућиувиду
околностиспорногодноса,интересекојестранежеледаостваре,
узпоштовањеначелахитности.

Комисијазапосредовањеможедаводизаједничкеилиодво
јенеразговоресастранама,каоидаузсагласностједнестране
другојпренесеипредочипредлогеиставовеопојединимпита
њима.
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Уколикостранкеприхватепредлог,састављасеспоразумкоји
странкепотписујуиовакавспоразумстранакаимакарактерпорав
нањаувансудскомпоступку.

ЧлановиКомисијезапосредовањесудужнидаупоступкупо
средовањапоступајунеутрално,безикаквихпредрасудаупогледу
странауспоруипредметаспора,безнаметањарешења.

Уколикостранеуспорупоспорномпитањунепостигнуспоразум,
поступакпосредовањасеокончаваконстатовањемдапосредовање
нијеуспело,закључком.

УзсагласностстранауспорупоступакпосредовањауимеКоми
сијезапосредовањеизчлана181.овогстатутаможевршитиЦентар
замедијацијуприМинистарствуправде,узодговарајућунакнаду
којуплаћајустранеупоступкууједнакимизносима.

6. Окон ча ње по ступ ка 

Члан 189. 
ПоступакпосредовањасеокончавапредКомисијомзапосредо

вањеилипредЦентромзамедијацију,урокуод90данаоддана
подношењазахтева.

Поступакпосредовањасеокончава:

1)закључивањемспоразума,
2)одлукомдасепоступакобуставља,јердаљипоступакније

оправдан,
3)изјавомстранеоодустајањуоддаљегпоступка.

Споразумизмеђустранаканесмебитипротиванјавномпоретку,
добримобичајимаиморалу.

УпоступкупредКомисијомзапосредовањеогранкакоморепри
мењујусеуглавномначелаЗаконаопосредовањумедијацији,као
штосуначелодобровољности,начелоједнакостииравноправности
страна,начелоповерљивостииначелохитности,уколикоовимста
тутомниједругачијеодређено.

7.  За ста ре лост по кре та ња по ступ ка 
пред Ко ми си јом за по сре до ва ње 

Члан 190. 
ПокретањепоступкапосредовањапредКомисијомзапосредова

њезастареваистекомједнегодинеодучињенеповреде.
ПокретањемпоступкапосредовањапредКомисијомзапосре

довањеилиЦентромзамедијацијузастарелостсепрекидапред
судовимачасти.

ОдредбеовихПравилапримењујусенаповредеучињенеоддана
доношењаЗаконаокоморамаздравственихрадника.

8. Тро шко ви по ступ ка по сре до ва ња 

Члан 191. 
СвакастранаупоступкусносисвојетрошковепредКомисијом

запосредовање,илипредЦентромзамедијацију,уколикосестра
неСпоразумомдругачијенедоговоре,ускладусатрошковником
Центразамедијацију.

XVI. ПРА ВИ ЛА О РА ДУ СУ ДО ВА ЧА СТИ 

1. Оп ште од ред бе 

Члан 192. 
ПравилимаорадуСудовачасти(удаљемтексту:Правила)утвр

ђујесеорганизација,начинрада,надлежност,токпоступкапред
СудовимачастипрвогидругогстепенаЛекарскекомореСрбије(у
даљемтексту:Комора),мерекојесеизричузадисциплинскеповре
деутврђенеЗакономокоморамаздравственихрадникаиСтатутом
ЛекарскекомореСрбије,каоиправнилекови.

Члан 193. 
СудовичастиЛекарскекомореСрбијесуорганиЛекарскекомо

реСрбијекојивршесвојефункцијеутврђенеЗакономиСтатутом
ЛекарскекомореСрбије,тј.овимправилима.

Судовичастисуувршењусвојефункцијесамосталниинезави
сниисуденаосновуЗакона,СтатутаЛКС,Кодексапрофесионалне
етикеЛКСиовихправила.

Судовичастисеобразујукао:

1)СудовичастиприРегионалнимлекарскимкоморама,каосу
довичастипрвогстепенаи

2)ВрховнисудчастинанивоуЛекарскекомореСрбије,каосуд
частидругогстепена.

Судчастипрвогстепена,имаседиштеуседиштуогранкаКомо
ре,односноуБеограду,НовомСаду,Крагујевцу,НишуиКосовској
Митровици.

Врховнисудчасти,каоСудчастидругогстепена,имаседиштеу
седиштуКоморе,односноуБеограду.

Члан 194. 
Судчастиизчлана193.Статутаутврђујеповредупрофесионалне

дужностии/илиугледачланаКоморе,наосновуспроведеногпо
ступказаутврђивањедисциплинскеодговорностичланаЛекарске
комореСрбије.

2. Ди сци плин ска од го вор ност

Члан 195. 
Повредепрофесионалнедужностии/илиугледачланаКоморе

постојеакочланКоморесвојимчињењемилинечињењем:

1)поступаусупротностисаодредбамазаконакојимсеуређује
здравственазаштитаизаконакојимсеуређујездравственоосигу
рањеупружањуздравственезаштитепацијентима;

2)повредиетичкикодексЛКС;
3)обављаздравственуделатностнестручно,односноусупрот

ностисасавременимдостигнућимамедицинскенаукеипраксе,или
аконачинистручнугрешку;

4)својимпонашањемпремапацијентима,другимчлановимако
мореилитрећимлицимаповредиугледпрофесије;

5)уобављањуздравственеделатностизлоупотребисредства
здравственогосигурања;

6)неиспуњаваобавезечланакомореутврђенезаконом,статутом
идругимопштимактимакоморе.

Кривичнаилипрекршајнаодговорност,односноодговорностчла
накомореизрадногодносакодпослодавца,неискључуједисци
плинскуодговорностчланакоморепоовомстатутутесесвиови
поступцимогупаралелноводити.

ПовредепрофесионалнедужностиилиугледачланаКомореСу
довичастикласификујусекао:лакеитешкеповредеиквалификују
сесразмернотежиниучињенеповредепрофесионалнедужности
илиугледачланаКомореитежининасталепоследицеусваком
конкретномслучају.

Члан 196. 
ПредСудомчастиможедаодговарасамочланЛекарскеКоморе

Србије,којијеуписануИменикчлановаЛекарскекомореСрбије,
акојисеводиуевиденцијиРегионалнелекарскекомореначијој
територијиимапребивалиште.

Члан 197. 
УпоступкупредСудомчастипримењујусеодредбеЗаконао

општемуправномпоступку(удаљемтексту:ЗУП)упогледуусмене
расправе,доказивања,достављањазаписника,искључењајавности
каоиначелаЗУПа,каоштосуначелозаконитости,начелоистине,
начелооценедоказа,начелосамосталностиурешавању,уколико
Статутом,тј.овимправилиманиједругачијеодређено.

Члан 198. 
СвиучеснициупоступкупредСудомчастикаоичлановиКоморе,

органи,телаиорганизациониоблициКоморесудужнидаСудовима
частидостављајуакте,списе,податкеиобавештењакојисупотреб
ниупоступкуодлучивањапредСудомчасти.
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ЧлановиКоморесудужни,позахтевуСуда,дадоставенаувид
потребнадокументазапотребепоступка.

Запотребевођењапоступкаиутврђивањадоказа,Судовичасти
суовлашћенидаодредовнихсудова,државнихоргана,привредних
друштава,установа,исвихправнихифизичкихлицатраже,акте,
списе,податкеиобавештења.

Члан 199. 
ОсвомрадуСудовичастиизвештавајуСкупштинуКомореипод

носејојгодишњиизвештај.

Члан 200. 
МатеријалнеидругеусловезарадпрвостепеногСудачастиобез

беђујуРегионалнелекарскекоморепредкојимасепоступакводи,
аусловезарадВрховногсудачасти,обезбеђујеЛекарскакомора
Србије.

3. Гра ни це рас пра ве пред Су дом ча сти 

Члан 201. 
Судчастиврширасправунаосновуприложенихдоказа,уграни

цамазахтевазапокретањедисциплинскогпоступка,пазећипослу
жбенојдужностинанадлежност,допуштеностиблаговременост.

Члан 202. 
КадаСудчастиутврдиданијемеснонадлежандаводипо

ступакпоодредбамаовихправила,огласићесененадлежним
ипредметпроследитиСудучастимеснонадлежномзавођење
поступка.

КадСудчастиутврдидајепредлогзапокретањепоступкапод
нетоднеовлашћеноглицаилидапредлогниједопуштен,јерније
предметрасправепредСудомчастииликадајенеблаговремено
поднетпредлогзапокретањепоступка,илијезахтеванидокуме
наткојиимаснагудоказастигаоСудупоистекурока,решењемће
обуставитипоступак.

Нарешењеизст.1.и2.овогчланадозвољенајежалбапредсед
никуВрховногсудачастиурокуод8данаодданапријемарешења
препочеткајавнерасправе.

4. Јав ност усме не рас пра ве 

Члан 203. 
Усменарасправајепоправилујавна.
ПредседникСудачастиможесвојимобразложенимзакључком,

послужбенојдужности,искључитијавностсацелерасправе,или
самоједногделаакотозахтевајуразлозиморалаилијавнебез
бедностикаоирадизаштитедржавне,војне,службене,пословне,
професионалнеилинаучнетајне.

Захтевзаискључењејавностисацелерасправеилиједногње
ногделаможеподнетииподносилацпредлогаиличланКоморе
противкогасепоступакпредСудомчастиводи.Захтевсеподноси
председникуСудачасти.

ПротиврешењапредседникаСудачастикојимискључујејавност
сарасправепредСудомчастиилизахтевзаискључењејавности
одбијаниједозвољенажалба.

УпоступкупредСудомчастиукомејеискљученајавност,уче
снициупоступкудужнисудачувајукаотајнусвеоноштодознају
каоучеснициуовомпоступкупредСудомчасти.

УпоступкупредСудомчастиувекћебитиискљученајавностзбог
интересадецеималолетнихлицаиутомслучајујавностћебити
искљученапослужбенојдужности.

Насвештонијепредвиђеноупогледуискључењајавностиса
јавнерасправеСтатутомтј.овимправилима,сходносепримењују
одредбечл.140.и141.ЗУПа.

5. 
Над ле жност и са став Су да ча сти 

Члан 204. 
УпоступкупредСудомчастинадлежанСудпрвогстепенајеСуд

частипремаместуучлањењачланаКоморе,односнопремапре
бивалиштучланаКоморе.

Члан 205. 
УслучајевимакадакадасенеможеформиратиВећепредпр

востепенимсудомчастизапроцесуирањеуконкретномслучају,
јерпостојеразлозизаизузећесудијатогасудачастиилипостоје
објективниразлозикојионемогућавајутомсудучастидазапочне
илинаставипоступак,назахтевпредседникаодносногпрвостепеног
судачастииликадасепоступакнеможезапочетиизоправданих,
објективнихразлога,напредлогЕтичкогодбораЛекарскекомо
реСрбије,председникВрховногсудачасти,можеовакавпредмет
проследитидругомпрвостепеномсудучастинадаљунадлежност
илиможеисамрешењемодредитисудијуистражитељаиздругог
првостепеногсудачасти,односноформиратиВећезавођењепо
ступкаутомпредмету,акојејесастављеноодсудијапрвостепених
судовачастидругихрегионалнихлекарскихкомора.

Члан 206. 
УколикосеједнапријаваодносинавишечлановаКоморекојису

уписаниуИменикЛекарскекомореСрбије,алиуевиденцијамакоје
севодекодразличитихРЛК,председникВрховногСуда

частиЛекарскекомореСрбијерешењемможеодредитивођење
обједињеногпоступкапредсамоједнимпрвостепенимСудом.

Члан 207. 
СудчастипрвогстепенасудиутрочланомВећукојечинепред

седникВећаидвојесудија,којеодређујепредседникСудасвојим
решењем.

Судчастипрвогстепенаимапредседника,заменикапредсед
никаи10чланова.

Члан 208. 
ЗапотребепрвостепеногСудачастиформирасестручнаслужба

Судачасти,којаиспитујеиспуњеностформалнихусловапредлога
запокретањепоступкапредпрвостепенимСудомчастиипружа
правну,техничкуиадминистративнупомоћпредседникуСудаису
дијамачлановимаВећа.

Члан 209. 
ПредседникпрвостепеногСудачастиодређујеизредовапрвосте

пеногСудачастисудијукојиспроводиистражнерадњеиутврђује
постојањеоснованостисумњезапокретањепоступкапредпрво
степенимсудомчастиикојиприсуствујеседницамаВећа,какона
главнојрасправи,такоинанејавнимседницамаВећа.

ПредседникСудачастиможе,кадасезатоукажепотреба,да
присуствујеседницамаВећатогСуда,аможеипозватинараз
говорстранкеупоступкурадинепосреднијегувидаучињенично
стањепредмета.

Члан 210. 
ОжалбипротиводлукеСудачастипрвогстепенарешаваВрховни

судчастиЛекарскекомореСрбије.
Врховнисудчасти,каоСудчастидругогстепеначинепредседник,

заменикпредседникакојизамењујепредседникаСудауслучају
његовеспреченостииодсутностии15чланова,уважавајућирав
ноправнузаступљенострегионалнихкомораидржавнеиприватне
праксе.

ВрховнисудчастиЛекарскекомореСрбијесудиуВећуодпеторо
судијаВрховногсудачасти,одкојихјеједанпредседникВећаикоје
бирапредседникВрховногсудачастиЛекарскекомореСрбије.

Члан 211. 
ПредседникВрховногсудачастиЛекарскекомореСрбијеизса

ставасудијаВрховногсудачастирешењемодређујесудијуизве
стиоцакоји,поредиспитивањаиспуњеностиформалнихусловаза
вођењепоступка,стручноанализирасписепредметаиприпрема
предлогзаразматрањеиодлучивањепредВећемВрховногсуда
части.

Члан 212. 
ВрховнисудчастиформирастручнуслужбуВрховногсудачасти

којамупружаправну,техничкуиадминистративнупомоћ.

Члан 213. 
Председници,замениципредседника,судијеСудовачастибирају

сена5година,одмоментадавањасвечанеизјаве.
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Поизвршеномизбору,председници,замениципредседникаи
члановисудиједајусвечануизјавупреддиректоромЛекарскеко
мореСрбијеиСкупштиномЛекарскекомореСрбије.

Текстсвечанеизјавегласи:
„ИзјављујемдаћусеусвомрадупридржаватиУстава,Законаи

акатаЛекарскекомореСрбијеидаћуповеренуфункцијувршити
савесноинепристрасно.“

Члан 214. 
Председници,заменициисудијеСудовачастинемогубитипред

седници,потпредседнициичланови:УправногодбораЛКС,Етичког
одбораЛКС,НадзорниходбораЛКСиРЛК,Комисијазапосре
довање,директорипомоћницидиректораЛКСипредседниции
потпредседнициРегионалнихлекарскихкомора.

6. Из у зе ће су ди ја Су до ва ча сти 

Члан 215. 
ПредседникСудачасти,заменикпредседникаилисудијаСуда

частинеможевршитидужност,односносудитиуВећупредСудом
части:

1)акојеоштећенрадњомчланаКоморепротивкогасеводи
поступак;

2)акомујечланКомореизтачке1.овогчлана,илињеговпу
номоћникбрачнидругилибившибрачнидругилисродникпокрви
управојлинијидобилокогстепена,упобочнојлинијидочетвртог
степена,апотазбинидодругогстепена;

3)акојесачланомКомореизтачке1.овогчланаилињеговим
пуномоћникомуодносустараоца,стараника,усвојиоца,усвојеника,
храниоцаилихрањеника;

4)акојеуистомпредметусаслушанкаосведокиливештак;
5)акојеспровеоистражнерадње,илијеодлучиваоупрвомсте

пену;
6)акојезапосленуистомправномлицукаоичланКоморепро

тивкогасеводипоступак;
7)акопостоједругеоколностикојеизазивајусумњууњегову

непристрасност.

Члан 216. 
Председниксудачасти,односносудијачимсазнадапостоји

разлогзаизузеће,илиобразложенизахтевзаизузећеподнесе
лицекојеподнелопредлогзапокретањепоступкаиличланКоморе
противкогасепоступакводи,узнавођењеоколностизбогкојихсе
сматрадапостојинекиодосновазаизузеће,дужанједапреки
несвакираднатомпредметуидаотомеобавестипредседника
СкупштинеКомореодноснопредседникаСуда.

ПредседникСудачастирешаваозахтевузаизузећезаменика
председникаСудачастиисудијаСудачасти,апредседникСкуп
штинеЛекарскекомореСрбијерешаваозахтевузаизузећепред
седникаСудовачасти.

Члан 217. 
Противодлукекојомсезахтевзаизузећеусвајаилиодбијаније

дозвољенажалба.
Одредбеоизузећусудијапримењујусеинавештакеизапи

сничаре.

7. По сту пак пред су дом ча сти 

По кре та ње по ступ ка 

Члан 218. 
Судијакојијеспроводиоистражнерадњеможепокренутиди

сциплинскипоступакпредСудовимачастинапредлогпацијента,
односнооштећеноглицаилипослужбенојдужности,напредлог
СкупштинеКоморе,УправногодбораКоморе,Надзорногодбора
Коморе,директораКомореиЕтичкогодбораКоморе.

ПоступакпредСудовимачастипослужбенојдужностићебити
покренутакосенаосновучињеницадокојихКоморадођеизпри
тужбиграђанаилииздругихоколностипосумњадајелекарчлан

Комореизвршиоповредупрофесионалнедужностиилиугледачла
наКоморе,асходноодредбамаовогстатута.

ПредлогзапокретањепоступкапредСудомчастистранкаможе
поднетиСудучасти,уписменомобликуитакавпредлогморада
садржи:називорганапредкојимсеводипоступак;имеипрезима
лекарапротивкогасеводипоступак;податкеозапослењулекара;
времеиместоизвршењаповреде;чињеницеиоколностинеопходне
дасеповредаодредииквалификује;доказекојимасепоткрепљују
наводиизпријаве,каоипредлогекоједоказетребаизвестипред
Судомчасти;каоипредлогдаселекарпрогласиодговорним.

8. По ку шај мир ног ре ше ња спор ног од но са 

Члан 219. 
Услучајевимакадаједостављенпредлогзапокретањепоступка

предСудомчасти,стручнаслужбаРегионалнелекарскекомореили
ЛекарскекомореСрбијеилистручнеслужбеприСудовимачасти
упутићестранеуовомпоступкунамогућнострешавањаспорног
односапредКомисијомзапосредовањеилипредЦентромзамеди
јацију,аускладусаПравилникоморадуКомисијезапосредовање
ЛекарскекомореСрбије.

9. Прет ход ни по сту пак 

Члан 220. 
ПредлогзапокретањепоступкадостављасепредседникуСу

дачастиРЛК,астручнаслужбаСудачастииспитујеиспуњеност
формалнихусловазавођењепоступкапредСудомчастииуколико
утврдидапредлогзапокретањепоступканесадржисвепотребно
дабисенаосновуњегапоступало,можетражитиодподносиоца
предлогададопуниилиисправипредлогурокуод8дана,теда
уколикоистинепоступиуостављеномрокуимасесматратидаје
одпредлогаодустаоочемућепредседникСудачастиРЛКдонети
решење.

Акојепредлогподнеланеовлашћенаособаилиособакојанема
правниинтересзавођењепоступкаилијепредлогнедопуштен,
јернијепредметрасправепредСудомчастиилијепредлогне
благовремен,решењемћепредседникСудачастиРЛКодбацити
поднетипредлог.

ПредседникСудачастиРЛК,комеједостављенпредлогзапо
кретањепоступкадужанјеурокуод30данададонесерешење
којимсеиликонстатуједасуиспуњениформалниусловизавођење
поступкапредСудомчастиилирешењекојимсепредлогзавођење
поступкапредсудомчастиодбацује,уколиконисуиспуњенифор
малниусловизавођењепоступка.

Противрешењазапостојањеилинепостојањеформалнихусло
вазапокретањепоступканиједозвољенажалбаиистосесматра
коначним.

Осно ва ност сум ње 

Члан 221. 
Основаностсумњезапостојањеповредепрофесионалнедужно

стии/илиугледачланаКомореипокретањепоступкапредСудом
частиутврђујеједанодсудијаСудачастиРЛК,којијеодстране
председникапрвостепеногСудачастиодређеникојиједужанда
спроведеистражнерадњекојепроизилазеизпритужбиграђана
изподнетогпредлогаилидругихоколностиичињеницаувезиса
свакимслучајемпонаособ,какобиутврдиооправданостпредло
га,односнооправданостпокретањадисциплинскогпоступкапред
Судомчасти,којићеуслучајуоснованостиистиформулисатикао
„захтевзапокретањедисциплинскогпоступка“икојићетајзахтев
заступатинаглавнојрасправи.

Подобијањупредлога,закојијесудијакојијеспровеоистражне
радње,узпомоћстручнеслужбеСудачастиконстатоваоиспуње
њеформалнихусловазавођењепоступка,овајсудијаодређенда
спроведеистражнерадњедужанједаоценидалипостојиоснов
предлогаидалисуобезбеђениматеријалнидокази.

Судија,којиспроводиистражнерадње,морапроверитисвечи
њенице,наводеидоказеиутомсмислутражитиписменуизјаву
одлекарачланаКоморепротивкогајеподнетпредлогзавођење
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поступкапредСудомчасти,одпослодавцагдејеовајчланКоморе
запослен,каоидругихлицазакојесепретпостављадаимајуса
знањаувезисапредметомпријаве.

ЧлануКоморепротивкогајеподнетпредлогзавођењепоступ
капредСудомчасти,достављасепримеракпредлогазавођење
поступкапредСудомчасти,сапозивомдасеурокуод8данана
истиписменимпутемизјасни,саупозорењемдаћесепоступак
спровестиибезњеговеписменеизјаве.

Члан 222. 
Урокуод30дана,одданапријемапредлогаСудија,којијеспро

веоистражнерадњеииспитаооснованостподнетогпредлога,до
неће:

1)образложенорешењекојимконстатуједајепредлогзапокре
тањепоступкапредСудомчастиоправданипредлогпроследити
Судучасти,којисеимасматратизахтевомили

2)образложенорешењедајепредлогзапокретањепоступка
предсудомчастинеоснован.

Противрешењаизпретходногставаовогчланадонетогодстране
судијеодређеногзаспровођењеистражнихрадњи,аоосновано
стиилинеоснованостиподнетогпредлога,можесеподнетижалба
председникуВрховногсудачастиЛекарскекомореСрбијеуроку
од8дана,одданапријемарешења.

Жалбумогуподнети:подносилацпредлогазапокретањепоступка
илилекар–чланКоморепротивкогајеподнетпредлогзапокре
тањепоступка.

ПредседникВрховногсудачастиЛекарскекомореСрбиједужан
једарешењемпожалбиизпретходногставаовогчланаодлучиу
рокуод8данаодданапријемажалбеињеговаодлукајеконачна
билодажалбуусвоји,одбијеилиодбаци.

10. По сту пак пред Су дом ча сти 

Члан 223. 
ПоступаксесматразапочетимдостављањемпредседникуСуда

части,писменогзахтевазапокретањепоступкапредСудомчасти
одстранесудијекојијеспровеоистражнерадњеикојијеутврдио
основаностподнетогпредлога.

До ста вља ње 

Члан 224. 
Достављањеписмена(одлукасуда,позиваидр.)чланаКоморе

противкогасеводипоступаквршисеписменимпутемпрепорученом
поштомнаадресупребивалиштаилизапослењачланаКомореили
пуномоћникучланаКоморепротивкогасеводипоступак.

Услучајунеуспелогдостављања,писменосеимасматратидоста
вљенимистекомрокаод8данаодданаистицањанаогласнојтабли
Регионалнелекарскекоморе,предчијимСудомсепоступакводи.

11. Глав на рас пра ва 

Члан 225. 
ЧланКоморепротивкогајепокренутдисциплинскипоступакмо

рабитиписменообавештенодатумуиместуодржавањарасправе
предСудомчастииназначењемчланазакона,Статута,односно
ПравилаорадусудовачастииКодексапрофесионалнеетикеина
основукојегсетеретизаповредупрофесионалнедужностии/или
угледачланаКоморе.

ПозивзаодржавањерасправепредСудомчастиморабитиуру
ченстранкамаупоступкунајмање8данапреодржавањарасправе
предСудомчасти.ПозивчлануКоморепротивкогајепоступак
покренутморадасадржии:поукуоњеговомправудаупоступку
имабраниоца,каоидасерасправаможеодржатиибезњегове
присутности.

Члан 226. 
УприпремирасправепредСудомчастипредседниковогСуда

частићепослужбенојдужностирешењемобуставитидисциплин
скипоступакуколико:

1)јеподносилацзахтеваодустаоодзахтевазапокретањедисци
плинскогпоступка,пренегоштојерасправапочела;

2)акојепоступаквођенбеззахтеваовлашћеногподносиоца
захтева;

3)акојечланКоморепротивкогајеподнетзахтевзаистодело
већконачномодлукомсудачастипроглашенодговорним,ослобо
ђенододговорностиилијепоступакпротивњегаконачнообуста
вљен;

4)акосустранкеупоступкупостиглеспоразумупоступкупред
Комисијомзапосредовање.Уовомслучајудисциплинскипоступак
семожеводитипослужбенојдужности.

НарешењепредседникаСудачастиообуставипоступкадозво
љенајепосебнажалбапредседникуВрховногСудачастиЛекар
скекомореСрбије,аурокуод8данаодданапријемарешењао
обуставипоступка.

Члан 227.
Расправиприсуствујулицакојасупозвана:Судијакојијеспро

водиоистражнерадње,лицекојејеподнелопријаву(усвојству
оштећеног),лекар–чланКоморепротивкогасеводипоступак,
бранилацуколикогаима,лицакојасупозванаусвојствусведока,
вештакаидр.каоидругалицакојажеледаприсуствујурасправи,
уколикоупоступкунијеискљученајавностиуонојмериколико
условисудатодозвољавају.

ПредседникрасправногВећаможеизузетноодложитирочи
ште:

1)каданисуприступилепозванестранке,апредседникВећа
оценидајењиховоприсуствопотребно;

2)акојепотребноизвестиноведоказе,астањеизсписаније
довољноразјашњено.

Ниједозвољенажалбапротиводлукеоодлагањурасправе.
РасправасеможеодржатиуодсуствулекарачланаКомо

ре,тј.лицапротивкогасепоступакводи,(подусловомдаје
уреднопозвано,анијеоправдалосвојизостанак),ауколико
сарасправеодсуствујеуреднопозванподносилацпријаве,а
својеодсуствонеоправда,председникВећаћерешењемобу
ставитипоступак.

Противнапреднаведеногрешењадозвољенајепосебнажалба
председникуВрховногсудачастиЛекарскекомореСрбије,уроку
од8данаодданапријема.

Члан 228. 
РасправомпредсудомчастируководипредседникВећа.
Председниквећаутврђуједалисудошлесвепозванеособе,

далисуимпозивиуредноурученииодлучуједалирасправа
можедасеодржиуодсуствунекиходуреднопозванихлица.

РасправапочињесаопштавањемсаставаВећаСудачастиод
странепредседникаВећа,констатовањемкојеодпозванихлица
присутан,којеододсутних,апозванихлицасвојизостанакоправ
даоичитањемзахтевазапокретањепоступка.

ПредседникВећабринеоодржавањуредаутокурасправе.
Уколиконекоодприсутнихлиценарушавареднаседници,

председникВећагаможеопоменути,штосеуносиузаписник
саглавнерасправе,анаконтога,уколиколицеидаљенастави
санарушавањемреда,председникВећагаудаљаваизпросто
ријеукојојсеодржаварасправа,штоћетакођебитиунетоу
овајзаписник.

ПредседникВећаупоступкупрвоузимаизјавуодлекарачлана
Коморепротивкогасепоступакводи,анаконњеговогизлагања
можемупостављатипитања,азатимједужандадозволиосталим
члановимаВећа,дисциплинскомтужиоцу,подносиоцупријавеи
браниоцулекара–чланаКоморепротивкогасепоступакводи(уко
ликогаима)дапостављајупитањалекаручлануКоморепротив
когасеводипоступак.

Лекар–чланКоморепротивкогасепоступакводи,можедасе
изјашњаваосвимоколностимакојегатеретеиизносисвечињенице
којемуидуукористипредлажеизвођењедоказакојимуслужеза
одбрануилиможедасебранићутањем,аштонеможепредста
вљатиотежавајућуоколност.
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До ка зни по сту пак 

Члан 229. 
Странкеупоступкусудужнеизнетисвечињеницеипредложити

доказенакојимасезаснивањиховзахтев,иликојимасепобијају
наводииззахтева.

ОпредлозимастранаказаизвођењедоказапредседникВећа
одлучујерешењем,противкоганиједозвољенапосебнажалба.

ИсамоВећеСудачастипослужбенојдужностиможеодредити
извођењедоказакојестранкенисупредложиле.

Члан 230. 
СудијеВећаСудачастисуовлашћенедаизвршеувиђајуколико

сматрајудајезаутврђивањеилиразјашњењечињеничногстања
упоступкунеопходнонепосредноопажање.

Странкеупоступкумогуприсуствоватиувиђају.Оспроведеном
увиђајуводисепосебанзаписник.

Члан 231. 
СудијесудећегВећаСудачастисуовлашћенедаодредевешта

чењекадајетонеопходнозаутврђивањеилиоценунекечињенице,
прибавитиналазимишљењеодособекојарасполажестручним
знањем.

СудијесудећегВећаСудачастипослужбенојдужностиилина
предлогстранкемогудаодређујуизвођењедоказавештачењем
једногиливишевештака.

ВештацимедицинскеструкеупоступкупредСудовимачастису
вештацисалистеНадзорника,којиобављајустручнинадзор,акоје
бираСкупштинаЛекарскекомореСрбије,напредлогРегионалних
лекарскихкомора.

Услучајевимакадајекадајеналазимишљењевештаканејасно
илинепотпуноикадасеналазимишљењедваиливишевештака
битноразликујуилисепојависумњаутачностњиховихмишљења,
судећеВећеСудачастиможезатражитимишљењеивештачење
однаучнеилистручнеорганизације,којарасполажестручњацима,
акојисуекспертиуобластимаукојимасевештачењезахтева.

Члан 232. 
УспровођењудоказногпоступкасудећеВећеСудачастиможе

позиватисведоке,закојесепретпостављадамогудадајуобаве
штењанаосновусвогнепосредногилипосредногопажањаувези
саучињеномповредомлекарачланаКоморепротивкогасепосту
пакводиисвимдругимоколностимаувезисадоношењемодлуке
упоступкупредСудомчасти.

Вештацимаисведоциманакониспитивањаодстранепредседни
каичлановаВећа,питањамогупостављатииподносилацпријаве,
Судијакојијеспроводиоистражнерадње,лекарчланКоморе
противкогасепоступакводиињеговбранилац,кадаимпредсед
никВећадареч.

ПредседникВећаћенасамојрасправиодлучитидалићесуо
читисведоке,вештакеидругалица,којаучествујуилисупозвана
наглавнурасправу.

Насведокеивештакесепримењујуодредбеизчланова163182.
Законаоопштемуправномпоступку.

Члан 233. 
Наконспроведеногдоказногпоступка,председникВећадајереч

учесницимаупоступкуитопрвоСудијикојијеспровеоистражне
радње,подносиоцупријаве,браниоцуинакрају,лекаручлану
Коморепротивкогасепоступакводи.

Наконспроведеногдоказногпоступка,председникВећаћеобја
витидајерасправазавршена.

12. До но ше ње од лу ке и за пи сник 

Члан 234. 
Кадаоценидасуразлозизавођењеусменејавнерасправеис

црпљени,судећеВећеСудачастићеистузакључити.

ВећећенаконтогаприступитинејавнојседнициВећа,гдећеце
локупнесписепредметаисвеизведенедоказеупредметупоново
размотритиидонетиодлуку.

ДоношењеОдлукесудећеВећеСудачастивршивећиномгласова
члановаВећаСудачасти.

ОдоношењуОдлукеизстава2.овогчланаводисепосебанза
писник,којисечуваодвојеноодсписапредмета.

ВодисепосебанЗаписниковећањуигласањукојипотписују
председникВећаСудачасти,записничаричлановиВећаСудача
сти,каоипосебанЗаписникоусменојрасправииизвођењудоказа
којепотписујупредседникичлановиВећаСудачасти,записничар,
странке,каоиосталиучеснициупоступку.

Члан 235. 
ПоизвршеномвећањуигласањуодоношењуОдлуке,судећеВе

ћеСудачастиможеобјавитиОдлукуодмахилиизвршитиобјављива
њеОдлукедостављањемписменоготправкастранкамаупоступку,
аурокуод15данаодданазакључењаглавнерасправе.

13.  Са др жај од лу ке о из ре че ној 
ди сци плин ској ме ри и вр сте ме ра 

Члан 236. 
Писменаодлукаоизрицањудисциплинскемересадржикратак

уводсапозивомнаправниосновзадоношењеОдлуке,изрекуи
образложењеОдлукеипоукуоправномлеку.

14. Вр сте од лу ка 

Члан 237. 
ОдлукукојомсезахтевзапокретањепоступкаодбијаВећеће

изрећи:
1)акојепоступакпредСудомчастивођенбеззахтеваособе

овлашћенезавођењепоступка;
2)акоподносилацпријавеодустанеодпријаведозакључења

расправе;
3)акојевећранијомконачномодлукомСудачастиКомореодлу

ченооодговорностилекара,арадисеоистомчињеничномстању;
4)акојенаступилазастарелостпокретањаиливођењапоступка;
5)акојепостигнутспоразумпредКомисијомзапосредовање

илипредЦентромзамедијацију,домоментаконачностиОдлуке
Судачасти,апоступакпредСудомчастинијевођенпослужбеној
дужности.

Члан 238. 
ОдлукукојомселекарослобађаодговорностиВећећеизрећи:

1)акоједелозакојеселекартеретинепредстављаповреду
професионалнедужностиилиугледачланакомореизчлана65.
овихправила;

2)акониједоказанодајелекарчланКоморепочиниоделоза
којесетерети.

Члан 239. 
УодлуцикојомселекароглашаваодговорнимВећећеизрећи:

1)закојеседелооглашаваодговорним;
2)какваседисциплинскамераизриче;
3)одлукуотрошковимапоступка;
4)поукуоправномлеку.

Члан 240. 
ЗаповредепрофесионалнедужностиилиугледачланаКомореиз

члана195.овогстатута,Судчастиможеизрећиједнуодследећих
дисциплинскихмера:

1)јавнуопомену;
2)новчануказнуувисинидо20%одпросечнемесечнезараде

позапосленомуРепублици,умесецукојипретходимесецуукоме
секазнаизриче,поподацимарепубличкогоргананадлежногза
пословестатистике;
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3)привременузабранусамосталноградауобављањуодређених
пословаздравственеделатности;

4)привременузабранусамосталноградауобављањуздравстве
неделатности.

Дисциплинскемереизовогчланатач.1)и2)овогстатутаизри
чусезалакшеповредепрофесионалнедужностииугледачлана
коморе.

Дисциплинскамераизовогчланатачка2овогстатутаможесе
изрећиутрајањуодједногдошестмесеци.

Дисциплинскемереизовогчланатач.3)и4)овогстатутаиз
ричусезатежуповредупрофесионалнедужностииугледачлана
коморе.

Дисциплинскемереизовогчланатач.3)и4)овогстатутанемогу
трајатикраћеодшестмесеци,нидужеодједнегодине,ауизузет
нимслучајевимамогутрајатидопетгодина.

НаплатановчанихказниуплаћујесенарачунРегионалнелекар
скекоморепредчијимСудомчастијепоступаквођенинарачун
ЛКС,уколикојепоступаквођенпредВрховнимсудомчастиЛе
карскекомореСрбије,аштоћебитирегулисанопосебнимПра
вилима.

Приодређивањудисциплинскемере,судећеВећеСудачастимо
раузетиуобзиртежинуипоследицеучињенеповреде,околности
подкојимаједоучињенеповредедошло,степенкривицеучиниоца
ињеговодржањенаконучињенеповредеидругеолакшавајућеили
отежавајућечињеницеиоколностикојесуималеутицајнадоно
шењедисциплинскемере.

15. Жал ба 

Члан 241. 
ПротиводлукесудећегВећаСудачастилекарчланКоморепро

тивкогасеводипоступак,односноњеговбранилациподносилац
предлога,могуподнетижалбуВрховномсудучастиурокуод15
дана,одданапријемаодлуке,апрекопрвостепеногСудачасти.

Одлукасеможепобијатиуцелиниилиделимично,аможесепо
бијатиисамозбогделаодлукеоизреченојмери,каоизбогдела
Одлукеотрошковимапоступка.Уделуукомодлуканијепобијана
жалбом,истапостајеконачнаиизвршна.

Жалбаморадасадржи:

–означењеодлукепротивкојесеизјављујежалба;
–изјавудалисеодлукапобијауцелиниилиуодређеномделу;
–разлогежалбе;
–потписподносиоцажалбе.

Члан 242. 
ОдлукаСудачастисеможепобијати:

1)Збогбитнеповредеодредабапоступкадефинисаниховимста
тутом,односноПравилимаорадусудачасти;

2)Збогпогрешноилинепотпуноутврђеногчињеничногстања;
3)Збогпогрешнеприменематеријалногправа;
4)ЗбогОдлукеоизреченојдисциплинскојмери.

Члан 243. 
Битнаповредапоступкапостоји:

–акојесуднијебиопрописносастављен,акојесудиосудијакојије
мораобитиизузет,акојеудоношењуодлукеучествоваосудија
којинијеучествоваонаглавнојрасправи;

–акојеодлученоозахтевукојинеспадаунадлежностСудача
сти;

–акостранцинезаконитимпоступањем,анарочитопропуштањем
достављањаниједатамогућностдарасправљапредсудом;

–акојеупоступкукаоподносилацзахтеваучествовалолицекоје
неможебитистранкаупоступку,акопуномоћникстранкеније
имаопотребноовлашћењезавођењепоступкапредСудомчасти
илизапојединерадњеупоступку,акосеовинедостациодносе
настранкукојајеизјавилажалбу;

–акојеодлученоозахтевупокомејевећдонетаконачнаодлука
илиозахтевупокомевећтечепоступак;

–акоОдлукасудачастииманедостатаказбогкојихсенеможе
испитати,анарочитоакојеизрекаОдлукенеразумљива,ако
противречисамасебиилиразлозимаодлукеилиакоодлука
немауопштеразлогаилиуњојнисунаведениразлозиобит
нимчињеницамаилисутиразлозинејасниилипротивречни
илиакообитнимчињеницамапостојипротивречностизмеђу
оногаштосеуразлозимаодлукенаводиосадржиниисправа,
записникаоисказимадатимупоступкуисамихтихисправа
илизаписникаилиизведенимдоказима.

Члан 244. 
Погрешноилинепотпуноутврђеночињеничностањепостојикад

јеСуднекубитнучињеницупогрешноутврдио,односнокадјеније
утврдио.

Члан 245. 
ПогрешнаприменаматеријалногправапостојикадаСуднијепри

мениоодредбуматеријалногправакојујетребалодапримениили
кадтаквуодредбунијеправилноприменио.

16. По сту пак по жал би 

Члан 246. 
СудијуизвестиоцаВрховногсудачастиЛекарскекомореСрби

је,засвакипредметпонаосободређујепредседникВрховногсуда
частиЛКС.

СудијаизвестилацкојијеодређенрешењемпредседникаВрхов
ногсудачастиЛКСдужанједаиспитујеиспуњеностформалних
условазарешавањепредВрховнимсудомчастиЛКС,каоида
анализирасписепредметаиприпремапредметзаразматрањена
седнициВећаВрховногсудачасти,којебудерасправљалоиодлу
чивалопопредметнојжалби.

УколикосудијаизвестилацВрховногсудачастиЛКСутврдида
жалбаимаформалнихнедостатака,упутићејеподносиоцудаје
допуниилиуредиурокуод8дана,теуколикоистинепоступиу
остављеномрокуимасесматратидајеоджалбеодустао,очему
ћепредседникВрховногсудачастиЛекарскекомореСрбиједоне
тирешење.

ВрховнисудчастиодлучујенаседнициВећа,којечинипетсудија
Врховногсудачасти.

ЧлановеВећаименујепредседникВрховногсудачастисвојим
решењем.

ВрховнисудчастиЛекарскекомореСрбијемораодлучитиожал
биурокуод60данаодданапријемажалбеикомплетнихсписа
предметаодпрвостепеногСудачасти,прекокојегјепредметна
жалбаиуложена.

Члан 247. 
Врховнисудчастиможедонетиследећеодлуке:

1)ОДБАЦИТИжалбукаонеблаговременуиликаонедопуште
ну;

2)ОДБИТИжалбукаонеосновануиПОТВРДИТИодлукуСуда
частипрвогстепена;

3)УВАЖИТИжалбу,УКИНУТИпрвостепенуодлукуСудачасти
иВРАТИТИСудучастипредметнапоновнорасправљањеиодлу
чивање;

4)УВАЖИТИжалбуиПРЕИНАЧИТИодлукуСудачасти.

Члан 248. 
ОдлукаВрховногсудачастиЛекарскекомореСрбијесеуписме

номобликудостављалекару–члануКоморепротивкогајевођен
поступакпредСудомчасти,илињеговомбраниоцууколикогаима,
каоиподносиоцупредлогазапокретањепоступкаиСудијикојије
спровеоистражнерадње.

ОдлукаВрховногсудачастиЛекарскекомореСрбијејеконач
наипротивњесеможеводитиуправниспор,осимкадасеради
оконачнојодлуцикојомјеизреченамерајавнеопоменеизчлана
240.овогстатута.
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17. Из вр ше ње ме ра и ка зни 

Члан 249. 
ДисциплинскемереиказнеизвршавајусекадодлукаСудача

стипостанеправоснажна,анајкаснијеурокуод6месециоддана
правоснажности.

ЈавнаопоменаобјављујесеугласилуКоморе.
КоначнаОдлукакојомјелекарослобођенодговорностиобјављује

сенаWЕБсајтуКомореиштампаниммедијима.
НовчануказнулекарједужануплатитинарачунКоморе,уроку

од30данаодданапријемаодлуке.
Неплаћањеновчанеказнепредстављаособитотешкуповреду

професионалнедужностии/илиугледачланаКоморе.

Члан 250. 
ОизреченимдисциплинскиммерамаСлужбеКомореиРегио

налнихлекарскихкомораводеевиденцију.
ПримеракодлукеоизреченојмериодлажесеуИменикизре

ченихдисциплинскихмерачлановимаКоморе,аоконачнојодлу
циопривременомилитрајномодузимањулиценцеобавештава
сеМинистарствоздрављаурокуод8данаодданаконачности
Одлуке.

Изреченамерабришесеизевиденцијепоистекуод3годинеод
правоснажностиодлуке,уколиколекарнијепочинионовуповреду
одправоснажностиодлуке.

18. За ста ре лост 

Члан 251. 
Покретањедисциплинскогпоступказастареваистекомједне

годинеодданаучињенеповредепрофесионалнедужностии/или
угледачланаКомореизчлана195.овогстатута.

Застарелостизвршењамередефинисанеовимправилимана
ступапоистекушестмесециодданаправоснажностиодлукео
изреченојмери.

Застарелостсепрекидапокретањемпоступкапосредовања
предКомисијомзапосредовањеилиЦентромзамедијацијуисва
комрадњомкојасепредузимарадипокретањапоступкапредпред
Судомчастиилиизвршењамере.

Послесвакогпрекида,рокзастарелостипочињепоноводате
че,стимдазастарелостнаступаусвакомслучајукадапротекне
двапутаоноликовременаколикојепоодредбамаовогСтатута
потребнозазастарелостпокретањапоступка,односноизвршења
изреченемере,изузевкадасерадиослучајевимаизстава5.и
става6.овогчлана.

АкосезбогповредепротивлекарачланаКомореводипоступак
предСудомчасти,аистовременојепокренутилисеводипрекршај
нииликривичнипоступакзаистидогађај,Судчастиможезастати
сапоступкомпредСудомчастидоокончањапредметногкривичног,
односнопрекршајногпоступка.

Услучајуизпретходногставаовогчлана,застарелостпредСу
домчастинетече,односнонастављадатечеодданадостављања

Судучастиправоснажнеодлукеупредметномкривичном,односно
прекршајномпоступку.

19. Оп шта ак та о ра ду Су до ва ча сти 

Члан 252. 
Урокуод30данаодданаступањанаснагуовихИзменаидопу

наСтатутаЛекарскекомореСрбије,ВрховнисудчастиЛекарске
комореСрбијећедонетиПословникорадупрвостепенихсудова
частииВрховногсудачастиЛекарскекомореСрбије.

XVII.  ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ 
ОД РЕД БЕ СТА ТУ ТА ЛКС 

Члан 253. 
СтатутсеобјављујеугласилуКоморе.
Статутступанаснагуосмогдананаконобјављивањау„Службе

номгласникуРепубликеСрбије“,аобјављујесенаконприбављања
сагласностиначлан10.овогстатутакојисеодносинајавнаовла
шћења,одстранеМинистарстваздрављаРепубликеСрбије.

ИзменеидопунеСтатутаКомореобјављујусенаСајтуКоморе.
ИзменеидопунеСтатутаКомореобјављујусеу„Службеномгла

сникуРепубликеСрбије“иступајунаснагуосмогданаоддана
објављивања.

ИзменеидопунеСтатутаКоморепримењујусенасвеорганеКо
мореиорганерегионалнихкомораданомступањанаснагу.

Одредбеизчлана59.ИзменаидопунаСтатутапримењиваћесе
почевод1.јула2012.године.

ИзменеидопунеСтатутаКомореодносесенасвеорганеКоморе
иорганерегионалнихкомореупогледусаставаиупогледутрајања
мандатаипримењујусеодданаистекапостојећегмандата.

ИзменеидопунеСтатутаКомореупогледусаставаиупогледу
трајањамандатаодносесенасудијепрвостепенихсудовачастии
другостепеногсудачастиКомореипримењујуседаномступања
наснагу.

УБеограду,28.септембра2006.године

ЧлановиРадногпредседништва:
прим.дрТатјанаРадосављевић,с.р.

дрМиланСимић,с.р.
дрМилетаПопов,с.р.

УБеограду,25.фебруара2012.године

ПредседницаСкупштинеЛКС,
проф.дрМаринаДељанинИлић,с.р.
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