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У ча су ка да сту пам ме ђу чла но ве ле кар ске 
про фе си је све ча но обе ћа вам да ћу свој жи
вот ста ви ти у слу жбу ху ма но сти. Пре ма 
сво јим учи те љи ма са чу ва ћу ду жну за хвал
ност и по што ва ње. Свој по зив ћу оба вља ти 
са ве сно и до сто јан стве но. Нај ве ћа бри га ће 
ми би ти здра вље мог бо ле сни ка. По што
ва ћу тај не оно га ко ми се по ве ри. Одр жа ва
ћу свим сво јим си ла ма част и пле ме ни те 
тра ди ци је ле кар ског зва ња. Мо је ко ле ге ће 
би ти бра ћа. У вр ше њу ду жно сти пре ма бо
ле сни ку не ће на ме не ути ца ти ни ка кви об
зи ри, ве ра, на ци о нал ност, ра са, по ли тич ка 
или кла сна при пад ност. Ап со лут но ћу по
што ва ти људ ски жи вот од са мог по чет ка. 
И под прет њом не ћу по пу сти ти да се ис
ко ри сте мо ја ме ди цин ска зна ња, су прот
на за ко ни ма ху ма но сти. Ово обе ћа вам све
ча но, сло бод но по зи ва ју ћи се на сво ју част. 
 (Хипократова заклетва)
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Дра ге ко ле ги ни це и ко ле ге,
Дра ги чла но ви Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 

Дра ги при ја те љи, ко ји се са на ма ра ду је те об ја вљи ва њу
пр вог бро ја „Гласника“ Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

И
 
ме на шем ча со пи су, ко ји ће пе ри о дич но сти за ти до чла но-
ва Ко мо ре ни смо  ми из ми сли ли. Ње гов на слов је на ста вак 
тра ди ци је јед ног успе шног ча со пи са. Све срд но ула же мо 

на по ре и за ла га ће мо се да овај Гла сник Ле кар ске ко мо ре Ср би је, по-
сле ви ше де це ниј ске па у зе, по ста не до сто јан ствен след бе ник „Гла-
сни ка” ко ји је об ја вљи ван од 1925. до 1941. го ди не. 

Овај пр ви број „Гла сни ка“ Ле кар ске ко мо ре Ср би је за ми сли ли смо 
ка о  вр сту ин фо р ма то ра, ко ји ће пру жи ти оба ве ште ња о свим де лат-
но сти ма ко је су  спро ве де не од да на осни ва ња Ле кар ске ко мо ре Ср-
би је ју на 2006. до кра ја про шле  го ди не. У овом бро ју Гла сни ка, сход-
но Ста ту ту Ле кар ске ко мо ре, об ја ва љу је мо сва  оп шта и по је ди нач на 
ак та. На рав но не чи ни мо то са мо за ко на ра ди, већ и из у ве ре ња да је 

реч о дра го це ном ре ги стру на ших пра ва и оба ве за. 
За ми сли ли смо да наш ча со пис у бу ду ће са др жи стал не ру бри ке ко је ће  нас оба ве шта ва ти 

о зби ва њи ма у здрав стве ним уста но ва ма ши ром зе мље, но во сти ма из ме ди ци не, кон гре-
си ма и сим по зи ју ми ма, се ми на ри ма и мо гућ но сти ма за да ље е ду ка ци је, но вим за кон ским 
про пи си ма ко ји се од но се на при ват ну прак су и на ра д у др жав ном сек то ру. Би ће при ло га 
из исто ри је ме ди ци не, уме ћи ма жи вље ња ле ка ра у сло бод но вре ме, ле ка ри ма умет ни ци-
ма, не ће мо за бо ра ви ти да чи та о цу из ма ми мо и осмех са не ким ду хо ви тим при ло зи ма. 
Оста ви ће мо про стор и за огла ша ва ње они м а ген ци ја ма и ком па ни ја ма, ко ји ма смо циљ на 
гру па из окви ра њи хо ве де лат но сти.

Сва ки по че так је те жак. Осно ва на је је дин стве на Ко мо ра ле ка ра при ват но г и др жав ног 
сек то ра, кон сти ту и са на је Скуп шти на, иза бра ни су сви од бо ри ко ји ће уз по моћ струч не 
слу жбе Ко мо ре ре ша ва ти те ку ће про бле ме, до но си ти пла но ве и од лу ке. Још увек „по бо ље-
ва мо од не ких деч јих бо ле сти“ али се, у хо ду, успе шно ле чи мо с уве ре њем да ће мо, с ен ту-
зи ја змом ко ји по се ду је мо, би ти бо љи, ефи ка сни ји и успе шни.

Ова ге не ра ци ја тре ба да бу де по но сна што је ус пе ла да на ста ви де ло ко је је за по че то 1901. 
године ка да је до нет За кон о Ле кар ској ко мо ри у Кра ље ви ни  Ср би ји. Тру ди ће мо се да успе-
шно и до сто јан стве но на ста ви мо тра ди ци ју Ле кар ске ко мо ре  Ср би је ко ја је де ло ва ла до 
1944. го ди не, ка да је Ука зом вр хов не вла сти Ф НРЈ уки ну та и њен рад за бра њен.

Ду ги низ го ди на по сле за бра не ра да Ле кар ске ко мо ре Ср би је и об у ста ве пу бли ко ва ња „Гла-
сни ка“ по сле Дру гог свет ског ра та ни ко ни је хтео ни смео да  спро ве де у де ло иде ју о по нов-
ном ус по ста вља њу тих ин сти ту ци ја. 

Да би ус пе ли у на шим на ме ра ма, да ство ри мо је дан мо де ран, ша ро лик, а свим чи та о-
ци ма бли зак ча со пис по зи ва мо Вас, по што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге, на са рад њу. Мо ли мо 
Вас да нам ша ље те ин те ре сант не при ло ге о до гађа њи ма из сре ди не у ко јој жи ви те и у ко јој 
де лу је те, о ино ва ци ја ма у ва шим здрав стве ни м у ста но ва ма, не што што сте са зна ли, про чи-
та ли или до жи ве ли а што чи та о ци ма мо же  би ти ин те ре сант но. По мо зи те Ва шом са рад њом 
да „Гла сник“ по ста не она кав ка кав Ви же ли те да он бу де.

Наш но ви ча со пис но си ста ри на зив, а сви же ли мо да он по ста не са вре мен, ак ту е лан и 
ду го го ди на чу ван. Сви мо ра мо да уло жи мо љу бав, труд и же љу да бу ду ћим ге не ра ци ја ма 
оста ви мо де ло вред но чи та ња и па жње. 

Прим. др На да Ра дан-Ми ло ван чев
пред сед ник при вре ме ног Уре ђи вач ко г од бо ра
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ИЗ ОВОГ БРОЈА

РАД РЕГИОНАЛНИХ ЛЕКАРСКИХ
КОМОРА СРБИЈЕ

ИНТЕРВЈУ

 ДР ТОМИцА МИЛОСАВљЕВИћ, МИНИСТАР 
ЗДРАВљА У ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Из два ја ње за здрав ство у 2008. го ди ни из бру то 
на ци о нал ног до хот ка јед но од нај ни жих у Евро пи, 
иза нас у овом мо мен ту на ла зи се са мо Ал ба ни ја 
– и ко је из но си око 260 евра по гла ви ста нов ни ка.”

ШТА КАЖЕ ЗАКОН

ПРАВИЛНИцИ РАДА ЛЕКАРСКЕ
КОМОРЕ СРБИЈЕ

МОРАЛНЕ ДИЛЕМЕ

СВЕТЛАНА ВУКАЈАЛОВИћ, ДИРЕКТОРКА 
фОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАњЕ СРБИЈЕ

Чије је здравље важније, ком пацијенту дати предност у 
тренутку док политичари обећавају бесплатно здравство, 
буџет врши притисак на смањење потрошње у здравству, 

а фармацеутске компаније прете несташицом лекова?
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СВЕЧАНА ДОДЕЛА ЛИЦЕНЦИ 

ДАН ЧЕКАН ДУжЕ
ОД ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА

ПРЕдСЕдНИК РЕПуБЛИКЕ БОРИС ТАдИћ дОдЕЛИО у дОМу НАРОдНЕ СКуПшТИНЕ ПРвИх дЕСЕТ ЛИцЕНцИ ЛЕКАРАИМА у СРБИЈИ
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дР МИ ЛОш БРАН КО вИћ

Н
а гли раз вој ме ди цин-
ске на у ке у у Европ-
ским зе мља ма 19. ве ка 
а на ро чи то у ње ним 

по след њим де це ни ја ма пра ти ло 
је отва ра ње но вих бол ни ца и ле-
кар ских ор ди на ци ја док са дру ге 
стра не ле кар ску прак су тог до ба 
ка ра ке ти са ла је пот пу на не за-
ви сност у ра ду. Сто га се ме ђу све 
број ни јим ле ка ри ма тог до ба ја-
вља по тре ба за до но ше њем оба ве зу ју ћих пра ви ла за све 
чла но ве ле кар ског ста ле жа ра ди уна пре ђе ња прак се и 
по ве ћа ња си гур но сти ње них чла но ва што је ре зул ти ра-
ло фор ми ра њем пр вих стру ков них удру жи ва ња ле ка-
ра. У Ве ли кој Бри та ни ји 1858. фор ми ран је Оп шти Ме-
ди цин ски Са вет General Medical Council. У Фран цу ској 
исте го ди не осно ван је Association generale des Medecins 
de France, за тим 1897. Le sou medical, док је у Аустро-
Угар ској 1891. до нет За кон о ле кар ским ко мо ра ма. Оне 
се осни ва ју и у Че шкој 1894, док се у Пољ ској фор ми ра ју 
го ди ну да на ра ни је – 1893 године.

У Ср би ји 19. ве ка бри га за по ди за њем ква ли те та ле-
кар ског ра да огле да се под но ше њем Со вје ту „про јек та 
по стру ци ле кар ској“ 1860. и ње го вом до пу ном „пра ви-
ли ма за фон до ве гра ђан ских бол ни ца“ го ди ну да на ка-
сни је (1861). Због при ли ка у зе мљи ови пред ло зи ни су 
при хва ће ни већ је 1865. усво јен нов „За кон о по ди за њу 
и устрој ству бол ни ца“. То је био пр ви са ни тет ски за-
кон у Ср би ји. Сле де ћи кру пан до га ђај у раз во ју ле кар-
ске стру ке у Ср би ји збио се ав гу ста 1872. ка да је гру па 
мла дих ле ка ра осно ва ла Срп ско ле кар ско дру штво а 
за тим по кре ну ла ча со пис „Срп ски ар хив за це ло куп-
но ле кар ство“ – да нас је је дан од нај ста ри јих ак тив них 
европ ских ме ди цин ских ча со пи са.

Прин ци пи ле кар ске ети ке

Шко ло во ни у гра до ви ма Евро пе по по врат ку са сту ди-
ја до но си ли су и са вре ме на схва та ња ле кар ства. Пра ви 
при мер за то је чла нак „Из ве штај о ра ду ле кар ских за јед-
ни ца и удру же ња“ об ја вљен у Срп ском ар хи ву 1896. год 
(св. 7 стр. 391). Чла нак пре но си „пра вил ник ле кар ског 
ста ле жа“ ко ји је из ра ди ла Беч ка ле кар ска ко мо ра „по сле 
ду гог са ве то ва ња“, у ко ме се у три тач ке да ју прин ци пи 
ле кар ске ети ке. Пр ви члан „лич них од но са ле ка ра из-

ме ђу се бе гла си : ви со ко др жа ње ко ле ги ја ли те та, ча сти 
и до сто јан ства ле кар ског ста ле жа и њи хо вих за јед нич-
ких ин те ре са не ка бу де пр ва ду жност ле ка ра“ ту се да ју 
и пре по ру ке у по на ша њу ле ка ра при ли ком кон зи ли јар-
них пре гле да. У дру гом чла ну из но си се став о од но су 
ле ка ра пре ма па цјен ту где се на во ди: „ле кар се има у 
пр вом ре ду о до бру свог па цјен та ста ра ти“, за тим о пра-
ву ле ка ра на пла те од го ва ра ју ћег хо но ра ра осим у слу ча-
је ви ма ка да бо ле сник не мо же да пла ти као и да ле кар 
ни је ду жан „сва ког па ци јен та да при ми“ али у хит ним 
слу ча је ви ма „не сме сво ју по моћ ни ком од ре ћи“. Ис ти че 
се и „чу ва ње тај не бо ле сни ка“ ко ју ле кар мо ра у „нај ви-
шим гра ни ца ма упра жња ва ти“. Тре ћи члан овог ко дек-
са ба ви се „спољ ним по ло жа јем ле ка ра“ од но сно „као 
ле кар ског ста ле жа не до сто јан по сту пак“ огла ша ва ње у 
но ви на ма, „шар ла тан ство“ и „на дри ле кар ство“. 

Све ово је прет хо ди ло и ути ца-
ло на ства ра ње про јек та За ко на 
о ле кар ској ко мо ри у Кра ље ви ни 
Ср би ји об ја вље ним у срп ском 
ар хи ву (год. 1901. св. л. 0 стр. 482) 
ко ји се са сто јао се од 46 чла на. 
Сто га се 1901. го ди на сма тра го-
ди ном по чет ка ра да ле кар ске 
ко мо ре у Ср би ји.

По овом за ко ну сви ле ка ри ко-
ји има ју пра во ле кар ске прак се 
обра зу ју ле кар ску ко мо ру ко ја је 
ле гит имни за ступ ник ле кар ског 
ста ле жа у Кра ље ви ни Ср би ји (чл 
1 и 2). Као за да так ко мо ре на ве-
де но је да „рас пра вља пи та ња 
ко ја се ти чу ка ко ле кар ског по-

зи ва и ин те ре са ле кар ског ре да, та ко исто и ин те ре са 
на род ног здра вља“. По овом На цр ту за ко на ле кар ском 
ко мо ром је упра вљао од бор од 15 чла но ва (7 из Бе о гра да 
и 8 из уну трач њо сти) ко ји су из ме ђу се бе би ра ли 2 кан-
ди да та за пре сед ни ка а сам из бор пред сед ни ка вр шио је 
Ми ни стар уну тра шњих де ла. Управ ни од бор је „фи гу ри-
рао као суд ча сти“. Сви чла но ви Ко мо ре би ли су ду жни 
да ре дов но упла ћу ју „нов ча ни улог“ а не пла ћа ње је би ло 
скоп ча но са гу бит ком ле кар ске прак се. По об ја вљи ва њу 
овог На цр та за ко на ме ђу ле ка ри ма раз ви ла се по ле ми-
ка од пот пу ног не ги ра ња по тре бе фор ми ра ња ко мо ре до 
без ре зер вне поп др шке. Ка ко је те кла рас пра ва за бе ле-
же но је у срп ском ар хи ву из 1901. св. 11. 
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Крат ка исто ри ја Ле кар ске ко мо ре и ње ног „Гла сни ка“

Част и до сто јан ство 
ле кар ског ста ле жа

 “Сви чла но ви 
Ко мо ре би ли су 
ду жни да ре дов но 
упла ћу ју „нов ча ни 
улог“ а не пла ћа ње 
је би ло скоп ча но 
са гу бит ком 
ле кар ске прак се

// Кру пан до га ђај у раз во ју ле кар ске стру ке збио се ав гу ста 1872. ка да је гру па мла дих ле ка ра 
осно ва ла Срп ско ле кар ско дру штво а за тим по кре ну ла ча со пис „Срп ски ар хив за це ло куп но ле-
кар ство“ – да нас је је дан од нај ста ри јих ак тив них европ ских ме ди цин ских ча со пи са // Про јект 
За ко на о ле кар ској ко мо ри у Кра ље ви ни Ср би ји об ја вље ном у Срп ском ар хи ву 1901. го ди не са-
сто јао се од 46 чла на, те се сто га 1901. сма тра го ди ном по чет ка ра да Ле кар ске ко мо ре у Ср би ји //
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5 < Гласник
По сле I свет ског ра та, сеп тем бра 1923. године, уред-

бом Ми ни стар ства на род ног здра вља а на ини ци ја ти-
ву Ју го сло вен ског Ле кар ског Дру штва (под пред сед ни-
штвом проф. др Ми ла на Јо ва но ви ћа Ба ту та) (Гла сник 
1927, бр 3, ст 60) оба вље ни су из бо ри за ле кар ску ко мо ру
за те ри то ри ју „Ср би је, Вој во ди не и Сре ма“ али су по том 
по ни ште ни и по но вље ни 27. ја ну ра1924. године. На 
осно ву из бор них ре зул та та 2. фе бру а ра 1924. фор ми ран 
је од бор ЛК, а за пред сед ни ка ле-
кар ске Ко мо ре за Ср би ју, Вој во ди ну 
и Срем иза бран је др Јо ван Да нић

На те ри то ри ји Кра ље ви не СХС фор-
ми ра не су че тири ле кар ске ко мо ре 
са сре ди шти ма у Бе о гра ду, Са ра је ву, 
За гре бу и Љу бља ни. Усле дио је за-
јед нич ки са ста нак свих ле кар ских 
ко мо ра у др жа ви 15. апри ла 1924. у 
За гре бу ра ди „јед но бра зно сти ра да и 
јед но ду шно сти у од бра ни нај бит ни-
јих ста ле шких ин те ре са“.

 Др ве на ку ћи ца у 
дво ри шту Ви дин ске 3л

Пред у сре тљи во шћу Ми ни стар ства 
на род ног здра вља Ле кар ска ко мо ра 
до би ла је „др ве ну ку ћи цу од 4 про-
сто ри је“ у дво ри шту Оч не кли ни ке у 
Ви дин ској ули ци 3л (да на шња ули-
ца Џор џа Ва шинг то на). На пр вом 
за се да њу Од бо ра Ко мо ре одр жа ног 
8. мар та 1924. до не та је од лу ка о 
фор ми ра њу Име ни ка ко мо ре, од ре-
ђе на је ви си на чла на ри не, иза бра-
ни су се кре тар и бла гај ник Ко мо ре. 
Сле де ћих ме се ци у Име ник ко мо ре 
упи су је се пре ко 1.200 ле ка ра. Из-
не на да 25. ок то бра 1924. за рад ним сто лом, с олов ком 
у ру ци пре ми нуо је пред сед ник ЛК за Ср би ју Вој во ди ну 
и Срем др Јо ван Да нић. Три ме се ца ка сни је на Са стан ку 
од бо ра за но вог пред сед ни ка Ко мо ре иза бран је проф. др 
Ђор ђе Не шић до та да пот пред сед ник Ле кар ске ко мо ре..

На кон пр ве сед ни це Од бо ра, по сле 15 ме се ци, одр-
жа на је пр ва го ди шња Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре за 
Ср би ју, Вој во ди ну и Срем, 12. и 13. ју ла 1925. године, и 
том при ли ком од лу че но је о по кре та њу Гла сни ка Ко-
мо ре ра ди с ин фор ми са ња це ло куп ног члан ства о ра ду 
Ко мо ре и од лу ка ма Од бо ра.

Пр ви број Гла сни ка ЛК за Ср би ју, Вој во ди ну и Срем 
по де љен је члан ству де цем бра 1925. године. С об зи ром 
да је об у хва тао ак тив ност Ко мо ре у про те клих 18 ме се-
ци штан пан је на 237 стра на.

У том бро ју Гла сник об ја вљу је за пи сни-
ке сед ни ца Од бо ра ЛК за тим за пи сник са 
глав не го ди шње Скуп шти не и уред бе ми-
ни стар ства на ред ног здра вља ко ји се од-
но се на Ле ка рс ку ко мо ру. 

Ју ла 1925. године проф. др Ђор ђе Не шић 
под но си остав ку на ме сто пред сед ни ка ЛК 
и на рад у Од бо ру због „пре оп те ре ће но сти и 
на ру ше ног здра вља“. За но вог пред сед ни ка 
ЛК иза бран је др Те о фил Мир ко вић али већ 
ја ну а ра 1926. под но си остав ку ко ју обра зла-
же „ско рим од ла ском у пен зи ју“. Сле де ћи 
пред сед ник ЛК био је Ко ста Кон ста ти но-
вић. Крат ко за др жа ва ње на пред сед нич кој 
функ ци ји и че сте остав ке мо жда се мо гу об-
ја сни ти и сла бом са рад њом са Ми ни стар-
ством на род ног здра вља (МНЗ) а на ово ин-

ди рект но упу ћу је ко лек тив на остав ка од бо ра Са ра јев ске 
ЛК и Ме мо ран дум ле кар ских ко мо ра Кра ље ви не упу ћен 
ми ни стру На род ног здра вља мар та 1926. године. У ме мо-
ран ду му се на во ди из о ста нак од го во ра ми ни стар ства на 
пред став ке и ини ци ја ти ве ле кар ских ко мо ра. 

То ком те године иза шла су че ти ри бро ја Гла сни ка ЛК 
за Ср би ју, Вој во ди ну и Срем. Уви дом у за пи сни ке Од-
бо ра и за пи сник го ди шње Скуп шти не ЛК об ја вље них 
у Гла сни ку мо же се за кљу ци ти да за раз ли ку од прет-

ход не го ди не по чи њу да се раз ма тра ју те ме оси гу ра ња 
ле ка ра, за по шља ва ња стра них др жа вља на, но ви на црт 
уред бе о ЛК и пи та ње укљу чи ва ња зуб них ле ка ра у ЛК. 
На Го ди шњој скуп шти ни до не та је од лу ка о осни ва њу 
пот пор ног Фон да ЛК. Гла сник об ја вљу је и „Ми ни мал-
не так се за на гра ду ле ка ра ко ји вр ше оп шту ле кар ску 
прак су“ од но сно ми ни мал не це не ле кар ских услу га и 
пра вил ник за њи хо ву упо тре бу.

Гла сник у 1927. године об ја вљу је пред лог пра вил ни ка 
пот пор ног Фон да ЛК на ме њен чла но ви ма ко мо ре ко ји 
„услед бо ле сти или ста ро сти за пад ну у те жак ма те ри-
јал ни по ло жај“ (пр ви број) док је у дру гом бро ју ин фор-
ми ше се члан ство о тре ћој го ди шњој Скуп шти ни ЛК (10. 
април 1927). Прет ход но од ла га ње го ди шње Скуп шти не 

због не до стат ка кво ру ма (1/5 упи са них 
чла но ва) пре вла да но је Уред бом ко јом 
се ме ња по слов ник та ко да се (по но вље-
на) го ди шња Скуп шти на мо же одр жа ти 
и са ма њим бро јем при сут них чла но ва. 
С об зи ром да је Ко мо ра та да има ла 1.526 
упи са них чла нова оку пља ње ви ше од 300 
чла но ва ра ди одр жа ва ња го ди шње Скуп-
шти не било је те шко оства ри во јер се број 
уче сни ка и на ка сни јим скуп шти ма ма ЛК 
ни је пре ла зио седамдесет.

 „Бу ји ца на ме тљи вог 
ре кла ми са ња“

Ак тив но сти ко мо ре у про те клих го ди ну 
да на ре зи ми рао је Др Бу кић Пи ја де се кре-
тар ЛК и уред ник Гла сни ка. У успе хе Ко-

ДР ЈО ВАН ДА НИћ био је пр ви пред сед ник ЛК за те
ри то ри ју Ср би је. Ро ђен је 1854 у углед ној Бе о град
ској чи нов нич кој по ро ди ци. 1869 упи сао Прав ни фа
кул тет на Ви со кој шко ли у Бе о гра ду где је из у ча вао 
при род не на у ке. По што је по ло жио ис пи те1870 год 
упи сао је Ме ди цин ски фа кул тет у ци ри ху (7 се ме ста
ра). 1874 у Вирц бур гу док то ри рао, по том се вра тио у 
Ср би ју где је за по чео са при ват ном прак сом. У го ди
на ма 1876–1781 као вој ни ле кар оба вљао ду жност 
са ни тет ског ка пе та на. По ста вљен је 1884 за „се кун
дар ног ле ка ра“ ду шев не бол ни це а од 1886 по ста је 
њен управ ник. Кра јем 1889. пре ме штен је за фи зи ку
са окру га ћу приј ског. 1892. на мол бу по но во вра ћен 
за ле ка ра Ду шев не бол ни це у Бе о гра ду. Од 1894. по
но во управ ник ове бол ни це. Пен зи о но сан 1911. Об ја
вио пре ко 200 чла на ка у „На род ном Здра вљу“ и „Срп ском Ар хи ву“. Био је по сла ник 
у На род ној скуп шти ни 1901–1903. Уче ство вао је у скуп штин ској де ле га ци ји ко ја је 
по сле пре вра та пу то ва ла у Же не ву у ве зи са из бо ром но вог вла да ра. Ду го го ди шњи 
пред сед ник Срп ског ле кар ског Дру штва, био пр ви пред сед ник ЛК за те ри то ри ју Ср
би је. Пре ми нуо 1924. (Срп ски ар хив Вла ди мир Ста но је вић св. 10 стр. 960)

ПРвИ ПРЕдСЕдНИК ЛКС

 “По чет ком 1931. 
године на са стан ку 
Од бо ра до не та је 
од лу ка о нов ча ном 
уче ћу Бе о град ске 
ле кар ске ко мо ре 
у из град њи 
Ле кар ског до ма 
на Зе ле ном вен цу
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мо ре на во ди ства ра ње Име ни ка ко мо ре, 
ства ра ње По слов ни ка од бо ра, ста ле шког 
пра вил ни ка, По слов ник за глав ну го ди-
шњу Скуп шти ну, По слов ник о по ступ ку 
ди сци плин ског су да пра ва, пра во Ко мо ре 
на да ва ње ме сног пра ва прак се и „са слу-
ша ње Ко мо ре у сви ма са ни тет ским пи та-
њи ма“. Као про блем на вео је „бу ју цу на-
ме тљи вог ре кла ми са ња и у Бе о гра ду и у 
уну тра шњо сти“. На кра ју го ди шње Скуп-
шти не, због ис те ка тро го ди шњег ман да та 
чла но ви ма Од бо ра при сту пло се из бо ру 
но вог Од бо ра и за но вог пред сед ни ка иза-
бран је др Ла зар Ген чић.

Од Тре ћег бро ја, у 1927. години, Гла сник 
уре ђу је др Све ти слав Сте фа но вић те је кон-
цеп ци ја ли ста не што до пу ње на јер по ред 
об ја вљи ва ња за пи сни ка са са стан ка Од бо-
ра и од лу ка ди сци плин ског су да Гла сник 
се ба ви пи та њем од но са ле кар ског ра да 
и со ци јал ног оси гу ра ња, за по шља ва њем 
стра них ле ка ра, про бле мом на дри ле ка-
ре ства, од но са ЛК и син ди ка та. На го ди шњој Скуп шти ни 
би ло је ми шље ња да би ле кар ски син ди кат сво јим ме то-
да ма ра да мо гао успе шни је да се на мет не Ми ни стар ству 
на род ног здра вља. У крат ким цр та ма опи су ју се ак тив-
но сти дру гих ко мо ра у зе мљи и ино стран ству.

На кон фе рен ци ји Ле кар ских Ко мо ра одр жа не 25, и 
26. сеп тем бра 1927. у Ро га шкој Сла ти ни по кре ну те су 
ини ци ја ти ве за ре ви зи јом уред бе МНЗ о ЛК, спо ме нут 
је про блем на дри ле кар ства у це лој др жа ви, да то је ми-
шље ње о „хи пер про дук ци ји ље ка ра и о опа да њу ље кар-
ског ста ле жа“. На овом ску пу по кре ну та је ини ци ја ти-
ва за огра ни че њем ра да ле ка ри ма спе ци ја ли сти ма на 
област из ко је има ју спе ци јал ност и од би јен је зах тев 
зуб них хи рур га и док то ра зуб не ме ди ци не да по ста-
ну чла но ви ЛК те се упу ћу ју да осну ју сво је удру же ње. 
Пи та ње со ци јал ног оси гу ра ња и со циј алне ме ди ци не 
уоп ште раз мо тре но је у ре фе ра ту, уред ни ка Гла сни ка 
др Све ти сла ва Сте фа но ви ћа, „сло бо дан из бор ле ка ра и 
окру жни уре ди“. У истом бро ју и об ја вљу ју се при ка зи 
дру гих гла си ла: „Срп ски ар хив“, „Гла сник ми ни стар ства 
на род ног здра вља“, „Ли јеч нич ки Вје сник!“ и „Ле кар“. 

За пе ти број Гла сни ка ка рак те ри стич на је рас пра ва 
„око на зи ва ле ка ра са ру ских ме ди цин ских фа кул те-
те та“. Пи та ње је по кре ну ла Са ра јев ска ЛК оспо рив ши 
пра во ру ским ле ка ри ма да се зо ву док то ри ма и по ста-
вље на је сум ња у прак су да се ру ским еми гран ти ма 
без ори ги нал них ди пло ма при зна ју уве ре ња од стра-
не Ру ско–Срп ског ле ка рског дру штва. Рас пра ва се за-
вр ши ла за кључ ком да ле ка ри ко ји су за вр ши ли ме ди-
цин ски фа кул тет у Ру си ји има ју пра во да се на зи ва ју 
док то ри ма док ЛК има пра во про ве ре увере ња из да то 
од Ру ско–Срп ског ле кар ског дру штва. У ру бри ци „ва-
жни ја ре ше ња и са оп ште ња“ за бе ле же на је не га тив на 
рек ци ја ко мо ре на уред бу МНЗ о оба ве зном прак тич-
ном ста жу. 

За шти та ле ка ра од по ли тич ког ути ца ја

У сле де ћем бро ју гла сни ка (Гла сник број 1, 1928) об ја-
вље на је спор на Уред ба „о оба ве зном прак тич ном ста-
жу за ме ди ци на ре и ле ка ре“ као и чи та ва пре пи ска из-
ме ђу ЛК и МНЗ. По ме ну том уред бом уве де на је оба ве за 
прак тич ног ста жа у тра ја њу го ди ну да на, за ле ка ре по 
до би ја њу ди пло ме на ме ди цин ским фа кул те ти ма али 
ииза ле ка ре са ма ње од 10 го ди на рад ног ис ку ства. 
Дру ги део уред бе за чла но ве ЛК је био не при хва љив те 
је ЛК ту жи ла МНЗ Др жав ном Са ве ту Кра ље ви не СХС на 
ко ју је на кон 3 ме се ца не га тив но од го во ре но.

Ова уред ба би ла је јед на од те ма и при-
ли ком че твр те го ди шње Скуп шти не ЛК 
(Гла сник број 2, 1928). На овом ску пу по-
но во је тра же но од МНЗ по вла че ње спор-
ног де ла Уред бе, за тим за шти та ле ка ра 
од по ли тич ког ути ца ја, из јед на ча ва ње 
„оп штин ских“ ле ка ра са др жав ним, за у-
ста вља ње тен ден ци је от пу шта ња ле ка ра 
у оп штин ским и др жав ним слу жба ма, 
зах те ва но је при су ство ЛК у Са ни тет ском 
са ве ту, сма ње ње пра ва бес пла тог ле че ња 
и укљу чи ва ња МНЗ у бор би про тив на-
дри ле кар ства. У ди ску си ја ма чла но ва 
ЛК на во де се оте жа не ма те ри јал не при-
ли ке у ле кар ском ста ле жу због еко ном-
ске кри зе.

У сле де ћих го ди ну да на ЛК је успе ва ла 
да у по је ди нач ним слу ча је ви ма по ни шти 
от пу шта ње или не пра вед но пре ме шта ње 
ле ка ра али ни је дан од ње них зах те ва ни-
је ис пу њен ( го вор се кре та ра ЛК др Све ти-
сла ва Сте фа но ви ћа на 5. го ди шњој скуп-

шти ни, Гла сник 3, го ди на 1929). Раз лог мо жда ле жи у 
чи ње ни ци да у овом пе ри о ду до ла зи до про ме не три 
ми ни стра на че лу МНЗ и ста па ње МНЗ са Ми ни стар-
ством со ци јал не по ли ти ке.

На пе тој го ди шњој Скуп шти ни ЛК до ми ни ра ла је рас-
пра ва о про јек ту Ста ту та ле кар ског фон да док су по је-
ди ни вој во ђан ски ле ка ри по кре ну ли пи та ње фор ми-
ра ња по себ не ЛК за под руч је Вој во ди не. (Гла сник број 
3, 1929). До из ја шња ва ња о овој ини ци ја тив и та да ни је 
до шло али је Ми ни стар ство со ци јал не по ли ти ке и на-
род ног здра вља 13. но вем бра 1929. до не ло Од лу ку о но-
вој те ри то ри јал ној по де ли Ле кар ских ко мо ра у др жа ви 
(Гла сник бр 6, 1929) ко ја би од го ва ра ла фор ми ра ним 
ба но ви на ма. Та ко да се од пр вог ја ну а ра 1930. фор ми-
ра ло де сет ле кар ских ко мо ра:

ЛК за Бе о град, Зе мун и Пан че во, 
ЛК за Драв ску ба но ви ну са се ди штем у Љу бља ни 
ЛК за Сав ску ба но ви ну са се ди штем у За гре бу 
ЛК за При мор ску ба но ви ну са се ди штем у Спли ту 
ЛК за Зет ску ба но ви ну са се ди штем у Це ти њу 
ЛК за Вр ба ску ба но ви ну са се диш тем у Ба ња Лу ци 
ЛК за Дрин ску ба но ви ну са се ди штем у Са ра је ву 
Лк за Ду нав ску ба но ви ну са се ди штем у Но вом Са ду 
ЛК за Мо рав ску ба но ви ну са се ди штем у Ни шу 
ЛК за Вар дар ску ба но ви ну са се ди штем у Ско пљу 

Та ко су се на те ри то ри ји ко ји ко ју је по кри ва ла ЛК за 
Ср би ју, Во во ди ну и Срем фор ми ра ле су се че ти ри ле-
кар ске ко мо ре с укуп но пре ко 2.000 чла но ва. У скла ду 
са но вом те ри то ри јал ном по де лом 15. де цем бра 1929. 
године у Са ли Цр ве ног кр ста у Бе о гра ду одр жа на је 
осни вач ка скуп шти на ЛК за Бе о град, Зе мун ии Пан-
че во на ко јој је за пред сед ни ка иза бран др Мом чи ло 
Ив ко вић та да и пред сед ник Ју го сло вен ског ле кар ског 
Дру штва. (Гла сник бр 7, 1929)

Гла сник по ста је вла сни штво ЛК за Бе о град, Зе мун и 
Пна че во а на уред нич ком ме сту оста је Др Све ти слав 
Сте фа но вић. По чи ње да из ла зи ме сеч но као за јед нич-
ко гла си ло Бе о град ске и ЛК Мо рав ске ба но ви не. Ма да 
је би ло ин те ре со ва ња и од стра не ЛК Ду нав ске Ба но ви-
не за за јед нич ким уре ђи ва њем и штан па њем Гла сни ка 
до то га ипак ни је до шло већ је по кре нут по се бан Гла-
сник ЛК Ду нав ске ба но ви не.

Три ме се ца по сле осни ва ња одр жа на је го ди шња 
Скуп шти на Бе о град ске ЛК (16. март 1930). на ко јој је са 
за до вољ ством кон ста то ва но да је Ми ни стар ство на род -

 Гласник > 8

 “Са ра јев ска ЛК 
оспо ри ла пра во 
ру ским ле ка ри ма 
да се зо ву док то ри ма 
и по ста вље на је 
сум ња у прак су да се 
ру ским еми гран ти ма 
без ори ги нал них 
ди пло ма при зна ју 
уве ре ња од стра не 
Ру ско – Срп ског 
ле кар ског дру штва
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7 < Гласник
ног здра вља и Со ци јал не по ли ти ке ува жи-
ло „ве ћи ну  на сто ја ња ЛК“ при ли ком пи-
са ња За ко на о бол ни ци ма и здра стве ним 
оп шти на ма те да се на осно ву то га оче ку-
је отва ра ње но вих рад них ме ста за ле ка ре 
као и от кла ња ње дис хар мо ни је између пре-
вен тив не и ку ра тив не ме ди ци не. Та ко ђе је 
из не то оче ки ва ње о узи ма њу у об зир ми-
шље ња ЛК у пи са њу За ко на о со ци јал ном 
оси гу ра њу (пред лог Бе о град ске ЛК да број 
пре гле да со ци јал них оси гу ра ни ка не пре-
ла зи 8 на сат, сло бо дан из бор ле ка ра… – Гла-
сник 2, го ди на 1930). По чет ком 1931. године 
на са стан ку од бо ра до не та је од лу ка о нов-
ча ном учешћу Бе о град ске ЛК у из градњи 
Ле кар ског до ма на Зе ле ном вен цу (Гла сник 
1–2. 1931) Ка сни је по за вр шет ку згра де СЛД 
усту па део про сто ра за кан це ла ри ју ЛК.

На осни вач кој Скуп шти ни ЛК за Мо рав-
ску ба но ви ну 29. де цем бра 1929. у ба нов ској згра ди 
оку пи ло се 184 чла но ва Ко мо ре с овог под руч ја. Иза-
бран је пред сед ник ко мо ре др Мла ден Гру јић, за тим 
чла но ви од бо ра Ко мо ре и чла но ви ди сци плин ског су да 
(Гла сник 2, 1930). ЛК у Ни шу та да ни је има ла сво је про-
сто ри је те су се са стан ци од бо ра одр жа ва ли у кан це ла-
ри ји са ни тет ског оде ље ња при Кра љев ској ба нов ској 
упра ви, сед ни це ди сци плин ског су да у Хи ги јен ском 
за во ду док је за го ди шњу Скуп шти ну (27. апри ла 1930) 

ко ри шће на са ла Му шке гим на зи је за ко ју је из дво је на 
из ве сна су ма нов ца ра ди упла те у Фонд си ро ма шних 
ђа ка(Гла сник 6, 1930). Из ак тив но сти ЛК у Ни шу мо гло 
би се из дво ји ти об ја вљи ва ње спи ска чла но ва Ко мо ре 
на те ри то ри ји мо рав ске ба но ви не (Гла сник 12, 1930) и 
до но ше ње пре ци зних пра ви ла огла ша ва ња ле кар ских 
ор ди на ци ја (17. сед ни ца од бо ра, Гла сник 12, 1930)

По чет ком 1931. године до нет је За ком о ле ка ри ма у 
чи јој су из ра ди у ве ли кој ме ри усво је ни ста во ви ле кар-
ских ко мо ра. Њи ме је уста но вљен са вез ЛК са се диш тем 
у Бе о гра ду, да та је ве ћа из вр шна власт ЛК и моћ у из вр-
ша ва њу од лу ка ди сци плин ског ве ћа (Гла сик 1–2, 1931) 
. Упр кос озбиљ них кри ти ка на На црт За ко на о со ци јал-
ној за шти ти из ре че них на Ин тер ко мор ској кон фе рен-

ци ји одр жа не у Бе о гра ду 1. фе бру а ра 1931. 
године има се ути сак да Ко мо ра по ста је не-
за о би ла зни чи ни лац у свим пи та њи ма ле-
кар ске стру ке. 

Уредба о хонорарном раду

Због не мо гућ но сти да се фи нан си ра од 
чла на ри не Гла сник ЛК за Бе о град, Зе мун 
и Пан че во по сле пр вог бро ја, 1930. године, 
при вре ме но пре ста је да из ла зи. За ме њу је 
га Гла сник Са ве за ле кар ских ко мо ра ко ји 
због раз ли чи тих по тре ба по је ди них ко мо ра 
ни је био ду гог ве ка. Од де цем бра 1937. под 
уред ни штвом Др Дра го љу ба Сре те но ви ћа 
Гла сник се по но во до ста вља чла но ви ма на 
те ри то ри ји Бе о гра да, Зе му на и Пан че ва. У 
то вре ме ко мо ром пред се да ва Др Ду шан 
По по вић ко ји ујед но и ру ко во ди сед ни ца-
ма Са ве за ле кар ских ко мо ра. ЛК је та да 

би ла у прав ној ме ри кон сул та тив но те ло Ми ни стар ства 
на род ног здра вља и со ци ја ле по ли ти ке. Сва ки пред лог 
за ко на у обла сти здра ства био је раз ма тран у ЛК чи је се 
ми шље ње у ве ли кој ме ри ува жа ва ло.

При ме ри за то мо гу би ти усво јен је пред лог ко мо-
ре да се за по шља ва ње ле ка ра вр ши пу тем кон кур са 
као и уред ба о хо но рар ном ра ду ко ја је спре ча ва ла ку-
му ла ци ју хо но рар ног ра да у ма њег бро ја ле ка ра. ЛК 
ор га ни зу је јав не кон фе рен ци је на ко ји ма из но си сво-

је ста во ве: 18. ја ну а ра 1938. Кон фе-
ре ни ци ја о Ста њу у бол ни ца ма и о 
Пред ло гу за ко на о бол ни ца ма (Гла-
сник 1–2, 1938). Дру га јав на кон фе-
рен ци ја по све ће на је „о оба ве зној 
ле кар ској слу жби у на ро ду“ од но сно 
о оба ве зном дво го ди шњем ра ду на 
се лу за мла де ле ка ре по оба вље ном 
ста жу.(Гла сник 1, 1939).

На сед ни ци Управ ног од бо ра 11. 
ав гу ста 1938. од лу че но је из да ва ње 
ле ги ти ма ци ја чла но ви ма Бе о град-
ске ко мо ре (Гла сник 1, 1939). ЛК уче-
ству је у ства ра њу ко лек тив них уго-
во ра из ме ђу ле ка ра и бо ле снич ке 
ка се и дру гих фон до ва здра стве ног 
оси гу ра ња. По кре ће се ини ци ја ти-
ва за пен зиј ским осу гар њем ле ка ра 
пре ко здрав стве не за дру ге. Ду го го-
ди шње за ла га ње ЛК за пла ћа њем 
ле кар ског ста жа као и пла ћа њем во-
лон тер ског ра да у бол ни ца ма у то ку 
спе ци ја ли за ци је уро дило је пло дом 
за пр ву ка те го ри ју ле ка ра. (Из ја ва 
Ми ни стра здра вља др Ср ђа на Бу ди-
са вље ви ћа на го ди шњој скуп шти ни, 
гла сник 2–3, 1940).

Ови ус пе си су раз лог по нов ног ука зи ва ња по вере ња 
пред сед ни ку ЛК Бе о гра да др Ду ша ну По по ви ћу на из-
бор ној скуп шти ни ЛК. (Гла сник 2–3, 1940) Не спор но је 
да је ЛК та да би ла у зе ни ту сво јих ак тив но сти али убр зо 
по том да љи рад ЛК би ва за мр знут рат ним зби ва њи ма а 
по за вр шет ку ра та до ла зи до ње ног уки да ња. 

 У пи са њу члан ка ко ри шће ни по да ци 
из Гла сни ка Ле кар ске Ко мо ре (сви бро је ви), 
 Ар хи ва за це ло куп но ле кар ство 1896, 1901 
и 1958. године
Увод ни део 175 го ди на бол ни це у По жа рев цу 
Ко је ко у Ју го сла ви ји 1928 год.

За глав ног уред ни ка иза бран је др Бу кић Пи ја де. Др 
Бу кић Пи ја де рођен је 4. ма ја 1879. године у Шап цу. 
За вр шио је ме ди цин ски фа кул тет у Бе чу и ги не ко ло
шке сту ди је у Мин хе ну. Био је и од бор ник гра да Бе
о гра да. Об ја вљи вао струч не ра до ве у „Ар хи ву зе це
ло куп но ле кар ство“ и по пу лар не ме ди цин ске члан ке у 
„По ли ти ци“ (из вор Ко је ко у Ју го сла ви ји 1928). О за се
да њу пр ве Глав не го диш ње скуп шти не ЛК пи сао је и 
лист По ли ти ка од 13. ју ла 1925 год.

 “дру га јав на  
кон фе рен ци ја 
по све ће на је 
„оба ве зној 
ле кар ској слу жби 
у на ро ду“ од но сно 
о оба ве зном 
дво го ди шњем 
ра ду на се лу за 
мла де ле ка ре по 
оба вље ном ста жу

ПРвИ ГЛАвНИ уРЕдНИК ГЛАСНИКА
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СвЕ чА НА дО дЕ ЛА ПР вИх ЛИ цЕН цИ ЛЕ КА РИ МА  СР БИ ЈЕ 

ОБРА ћА ЊЕ ПРИМ. ДР ТА ТЈА НЕ 
РА ДО СА ВЉЕ ВИћ, ДИ РЕК ТОР КЕ 
ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ

ЧЛА НО ВИ 
ЕВРОП СКЕ 
ПО РО ДИ ЦЕ 
ЛЕ КА РА

ТА ТЈА НА РА дО СА вљЕ вИћ

Т
 
ре ба ло је да про ђе до ста го ди на па да 
и ле ка ри уви де да њи хо ва сна га ле жи 
у њи ма са ми ма,да се њи хо ва моћ не 

мо же са ла ко ћом пот це њи ва ти и да она за-
шти та ко ја се ја вља уз њи хо ве сре ди не,та са-
мо за шти та је ди но има ствар ну вред ност – ово 
су ре чи про фе со ра док то ра Ђор ђа Не ши ћа, 
пред сед ни ка Од бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
та да нај ви шег ор га на Ле кар ске ко мо ре Ср би-
је,1927. го ди не из ре че не. Ни ка да као да нас у 
овом ча су ово раз ми шља ње ни је би ло исти-
ни ти је и аутен тич ни је. Оно пред ста вља вје ру-
ју чи та вог кон цеп та Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
ју че, да нас и су тра.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је осно ва на је 1901. 
го ди не и та да је Ср би ја би ла јед на од пр вих 
де сет зе ма ља Евро пе ко ја је има ла не за ви сну 
еснаф ску ор га ни за ци ју с овла шће њи ма да-
тим од др жа ве још по чет ком про шло га ве ка. 
Ле кар ска ко мо ра Ср би је по том би ва уки ну та 
де кре том Фе де ра тив не на род не Ре пу бли ке 
Ју го сла ви је 1945. го ди не и тре ба ло је да про ђе 
60 го ди на да се За ко ном о ко мо ра ма здрав-
стве них рад ни ка стек ну за кон ски усло ви за 
об но ву ње ног ра да.

Да нас, 22.10.2008. по сле 63 го ди не ле ка ри у 
Ср би ји ће до би ти пр ве ли цен це - до зво ле за 
са мо стал ни рад. У пе ри о ду из међу два свет-
ска ра та Ле кар ска ко мо ра Ср би је је из да ва-
ла та ко зва не до зво ле за ме сто пра ве прак се, 
1925. го ди не у Име ник Ле кар ске ко мо ре Ср би-
је би ло је упи са но 1.200 ле ка ра. Са да на шњим 
да ном у Име ник Ле кар ске ко мо ре Ср би је упи-
са но је 28.561 ле кар. Пр ви пред сед ник Од бо ра 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је био је док тор Јо ван 
Да нић,по том сле де име на про фе со ра док то ра 
Ђор ђа Не ши ћа и док то ра Ла за ра Ген чи ћа. 

Ве за про шло сти и са да шњо сти сим бо лич на 
је и не рас ки ди ва,са др жа на је не са мо у зна ку 
Ко мо ре већ и у су штин ским по сло ви ма ко је 
Ле кар ска ко мо ра оба вља за ле кар ство Ср би-
је,за све гра ђа не Ср би је и за др жа ву Ср би ју као 
не за ви сна еснаф ска ор га ни за ци ја са по ве ре-
ним јав ним овла шће њи ма ко је оба вља у име 
др жа ве са свом ча шћу и од го вор но шћу ко је 
про из и ла зе из то га. Да на шњи ток овог до га-
ђа ја је исто вре ме но и ве за са бу дућ но шћу.

Ли цен ци ра ни ле кар је ле кар ко ји по шту је 
од ред бе ко дек са про фе си о нал не ети ке,ко ји 
се стал но уса вр ша ва, ко ји је од го во ран пре ма 
се би, ле кар ству и па ци јен ти ма. Ли цен ци ра-
ни ле кар је исто вре ме но и рав но прав ни члан 
европ ске по ро ди це ле ка ра. Ли цен ци ра ни ле-
кар је не ко ко чи тав свој жи вот ста вља у слу-
жбу ху ма но сти и оба вља је дан од нај те жих 
али исто вре ме но је дан од нај леп ших по зи ва 
– ле че ње љу ди са ве сно и до сто јан стве но.

По што ва ни,за хва љу јем се на ве ли кој ча-
сти ко ју сте нам ука за ли по де лив ши са на ма 
ра до сти овог да на ко је је за ле кар ство Ср би-
је исто риј ски а за сва ког од нас по је ди нач но 
нај ва жни ји у на шим лич ним и про фе си о нал-
ним жи во ти ма. Хва ла. Гласник
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Д
 

о зво ли те ми да се сви за јед-
но под се ти мо не ких од бит-
них оба ве зу ју ћих ре че ни ца 

из Хи по кра то ве за кле тве. „По што-
ва ћу тај не оно га ко ми их по ве ру је 
и ко ми их по ве ри. Нај ве ћа бри га ће 
би ти здра вље мог бо ле сни ка. Одр-
жа ва ћу свим сво јим си ла ма част и 
пле ме ни те тра ди ци је ле кар ског зва-
ња. Мо је ко ле ге ће би ти бра ћа. Ап-
со лут но ћу по што ва ти људ ски жи вот 
од по чет ка и под прет њом не ћу по-
пу сти ти да се ис ко ри сти мо је ме ди-
цин ско зна ње су прот но за ко ни ма 
ху ма но сти. У вр ше њу ду жно сти пре-
ма бо ле сни ку не ће на ме не ути ца ти 
ни ње го ва вер ска ни на ци о нал на ни 
по ли тич ка при пад ност а ни кла сна 
при пад ност”. И све ово ле кар из го ва-
ра у тре нут ку ка да сту па ме ђу чла-
но ве ле кар ске про фе си је, не у тре-
нут ку ка да за вр ша ва ме ди цин ски 
фа кул тет не го ка да при сту па сво јој 
про фе си о нал ној бра ћи, пре у зи ма ју-
ћи вред но сти и оба ве зу за кли њу ћи се 
сво јом ле кар ском и људ ском ча шћу. 
Хи по кра то ва за кле тва је и ле кар ски 
и фи ло зоф ски акт. Ја сам игром слу-
ча ја де те јед ног ле ка ра, јед не ле кар-

ке и јед ног фи ло зо фа и до зво ли те ми 
да по ку шам да нас са ва ма да ма кар 
још јед ну бит ну упо ри шну тач ку ле-
кар ске про фе си је про ди ску ту је мо. 

Ми шље ња сам да о тај ни ле кар-
ске про фе си је, уна пре ђе ња ле кар ске 
про фе си је, али не са мо ле кар ске, је-
сте у раз у ме ва њу дру го га и дру га чи-
јег. Чо век ко ји је бо ле стан је сте ма кар 
при вре ме но дру га чи ји али не сме мо 
га опа жа ти као не ког дру гог већ као 
чо ве ка ко ји је део на ше за јед ни це са 
ко јим де ли мо вред но сти и ко ји баш 
због то га што је бо ле стан, ваш па ци-
јент, при вре ме но дру га чи ји за слу-
жу је на шу по др шку и за слу жу је сву 
на шу бри гу и па жњу али за слу жу је 
и ва ше зна ње.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је има ду гу 
тра ди ци ју, има ла је и пе ри од као  и  
не ке дру ге ин сти ту ци је пре стан ка 
ра да и са да се до брим тра ди ци ја ма 
ле кар ства и те ве ли ке про фе си је у 
Ср би ју вра ћа мо на је дан вр ло кон-
кре тан на чин – уру чи ва њем ле кар-
ских ли цен ци. То је на чин на ко ји 
јед на др жа ва или јед на про фе си ја, 
је дан ста леж уну тар се бе ре гу ли ше 
пра ви ла и нор ме без ко јих и не ма 

про фе си је и не ма по сла ња. Мно го 
пу та го во ри мо о по сла њу због че га 
смо ов де и шта нам је свр ха. Сва ко 
од нас има сво је по сла ње. И обу ћар 
и про фе сор, и пред сед ник вла де и 
ре пу бли ке и ми ни стар и ле кар, сва-
ко има сво ју ми си ју по сла ња, раз лог 
по сто ја ња. Ве ли ка је ствар би ти ле-
кар, али би ти ле кар, ми шље ња сам, 
зна чи одо ле ти ис ку ше њи ма или 
уве ре њу да због то га што је не ко ле-
кар је сте из над не ког дру гог, а и то 
се по не кад де ша ва, као што се и не-
ки ма ко ји оба вља ју по сао пред сед-
ни ка де ша ва да по ми сле да су због 
то га што су пред сед ни ци из над не-
ког дру гог, или ми ни стри ко ји због 
то га што су ми ни стри по ми сле да су 
из над не ког дру гог.

Ни ко ни је из над дру гог и сви има-
мо оба ве зу да по мог не мо сва ком 
чо ве ку у сва кој при ли ци. Са мо на 
тај на чин гра ди мо гра ђан ско ци-
ви ли зо ва но дру штво, дру штво ко је 
је уте ме ље но на пра вим људ ским 
вред но сти ма и због то га и уче ству-
јем не са мо у овој це ре мо ни ји не го 
и овом прак тич ном чи ну, до де љи-
ва ња ле кар ских ли цен ци, јер је то и 
вр ло кон кре тан и прак ти чан на чин 
ко ји ма се сви при пад ни ци ле кар-
ске про фе си је, тог ве ли ког по зи ва 
оба ве зу ју да још јед ном за јед но са 
сви ма на ма де ле вред но сти ци ви-
ли за ци је ко је увек у те шким окол-
но сти ма исто ри је баш ле ка ри но се 
и у ра то ви ма и у ве ли ким кри за ма 
мо рал ним су но вра ти ма.

То сам имао по тре бу да вам ка-
жем, да ме и го спо до ле ка ри чла но-
ви Ле кар ске ко мо ре Ср би је, но си о-
ци бу ду ћих ли цен ци, ви ко ји има те 
сво је по сла ње и ми си ју ов де ме ђу 
на ма и од ко јих ми ко ји ни смо ле-
ка ри не ка да жи вот но за ви си мо, 
од вас ми у по је ди ним тре ну ци ма 
жи вот но за ви си мо. Ка да сва ка про-
фе си ја, сва ка стру ка по шту је сво је 
уну тра шње за ко не основ не вред но-
сти, дру штво иде на пред па бих ја 
ис ко ри стио ову при ли ку да по ша-
љем по ру ку и мо јим ко ле га ма по-
ли ти ча ри ма да по шту ју ове вред-
но сти и ове за ко не ко је да нас ви 
пре у зи ма те на се бе. Хва ла вам још 
јед ном.

 Гласник

БО РИС ТА дИћ

ОБРА ћА ЊЕ ПРЕД СЕД НИ КА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ БО РИ СА ТА ДИ ћА

 ПО ВРА ТАК ДО БРОЈ 
 ТРА ДИ ЦИ ЈИ ЛЕ КАР СТВА
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СВЕ ЧА НА ДО ДЕ ЛА 
ЛИ ЦЕН ЦИ
Пред сед ниК ре ПУ бЛи Ке ср би Је бо рис тА дић,У до мУ нА род не 
сКУП шти не, УрУ чио Је Пр вих де сет од 300 до де ље них Ли цен ци

Д
е кре том вр хов не вла сти ФНРЈ 
пре ви ше од 6о го ди на за бра-
њен је рад Ле кар ске ко мо ре у 
на шој зе мљи. Ју на 2006. го ди-

не,осно ва на је Ле кар ска ко мо ра Ср-
би је, ко ја је об је ди ни ла у је дин стве ну 
ко мо ру ле ка ре др жав ног и при ват ног 
сек то ра. У вре ме ка да је ве ћем бро ју 
ле ка ра одо бре но оба вља ње при ват не 
прак се, 1991. го ди не гру па ле ка ра од-
ва жи ла се и осно ва ла Ле кар ску ко мо-
ру при ват них док то ра,ко ја се са сво-
јим пред став ни ци ма бо ри ла за пра ва 
при ват них ле ка ра, за сту па ла њи хо ве 
ин те ре се, ор га ни зо ва ла струч на пре-
да ва ња и из да ва ла ча со пис.

Ле кар ска Ко мо ра Ср би је по сто ји 
већ две го ди не. Ни је би ло ни ма ло 

јед но став но и ла ко озва ни чи ти и ухо-
да ти све ње не сег мен те. У не ко ли ко 
на вра та, ка да се сма тра ло да се сти-
гло до ци ља ис пре чиле су се но ве за-
кон ске од ред бе и та ко је и из да ва ње 
пр вих ли цен ци мо ра ло да се од ла же.

Сре да 22. ок то бар 2008. оста ће у се-
ћа њу као дан ве ли ке,до сто јан стве не 
све ча но сти, дан ка да су по сле мно го 
го ди на до де ље не по но во Ли цен це 
ле ка ри ма Ср би је. Ру ко вод ство ЛКС је 
же ле ло да тај чин до де ле 300 ли цен-
ци ле ка ри ма Ср би је бу де из у зет но 
све чан, при ме рен по во ду. При сут не 
су у До му На род не скуп шти не по-
здра ви ли: ди рек тор ка Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је прим. др сци. Та тја на 
Ра до са вље вић, ми ни стар здра вља у 

Вла ди Ср би је проф. др сци. То ми ца 
Ми ло са вље вић, пред сед ник Срп ског 
ле кар ског дру штва проф. др сци. Вој-
кан Ста нић и пред сед ник Ре пу бли ке 
Ср би је Бо рис Та дић.

Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је 
Бо рис Та дић уру чио је пр вих де сет 
ли цен ци, док је ми ни стар здра вља 
проф. др То ми ца Ми ло сва ље вић уру-
чио ли цен це сво јим са рад ни ци ма, 
а по том је ди рек тор ка ЛКС прим. др 
сци. Та тја на Ра до са вље вић пре о ста ле 
ли цен це пре да ла ко ле га ма из це ле 
Ср би је. У све ча ној ат мос фе ри, са ли-
цен ца ма у ру ка ма по ло же на је Хи по-
кра то ва за кле тва.

Про стра ни Дом На род не скуп шти-
не ни је мо гао да при ми све ле ка ре 
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Ср би је, а то су сви под јед на ко за слу-
жи ли. Мо же се ре ћи да је ово био 
сим бо лич ан по че так до де љи ва ња 
ли цен ци. Све ча ни скуп при су ством 
су уве ли ча ли и пред сед ни ца На род-
не скуп шти не Ср би је др Сла ви ца Ђу-
кић-Де ја но вић, ми ни стар простор-
ног планирања и заштите животне 
средине Оли вер Ду лић, министар 
од бра не Дра ган Шу та но вац, Њ К В 
Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић са су пру-
гом Ка та ри ном, пред сед ник Срп ског 
ле кар ског Дру штва Вој кан Ста нић, 
иза сла ник Ње го ве све то сти Па три-
јар ха Срп ског го спо ди на Па вла, муф-
ти ја Му ха мед ефен ди ја. Ју суф спа хић 
из Ислам ске за јед ние Ср би је, ге не-
рал ни ви кар Бе о град ске над би ску-

пи је Отац Ле о полд, као и иза сла ник 
Вр хов ног ра би на из Са ве за је вреј-
ских оп шти на Лу ци ја Рај нер.

У До му На род не скуп шти не би ли су 
и др жав ни се кре та ри Ми ни стар ства 
здра вља: Не ве на Ка ра но вић, То ми-
слав Стан тић, жељ ко Ми ло ше вић, 
ди рек тор ка Ре пу блич ког За во да за 
здрав стве но оси гу ра ње Све тла на Ву-
кај ло вић, пот пред сед ник Срп ске Ака-
де ми је на у ка и умет но сти др Љу би сав 
Ра кић, се кре тар Оде ље ња Ме ди цин-
ских на у ка СА НУ Ве се лин ка Шу шић.

Све ча ној до де ли ли цен ци при-
су тво ва ли су и пред став ници Ко-
мо ре ле ка ра Ре пу бли ке Срп ске: 
Алек сан дар Ла за ре вић и Мом чи ло 
Би ју ко вић, про де кан Ме ди цин ског 

фа кул те та Ве сна Бо шњак-Пе тро-
вић, ди рек тор Сто ма то ло шке ко мо ре 
Ср би је Зо ран Стај чић, ди рек тор ка 
Фар ма це ут ске ко мо ре Ср би је Зла та 
жу ве ла, ди рек тор Ко мо ре би о хе ми-
ча ра Ср би је Ве ли бор Ца нић, пред-
сед ник Ве те ри нар ске ко мо ре Ср би-
је Зо ран Ра шић, се кре тар Ко мо ре 
здрав стве них уста но ва Ср би је Рај ко 
Гр гу ре вић, ди рек тор Ко мо ре ме ди-
цин ских се ста ра и тех ни ча ра Дра ган 
Ша шић, пред сед ник Ин же њер ске 
ко мо ре Ср би је Дра го слав Шу ма рац, 
пред став ни ци адво кат ских ко мо ра, 
пред сед ник Оп шти не Но ви Бе о град 
Не над Ми лен ко вић, град ски већ ник 
др Вла дан Шу ба ре вић као и мно ги 
дру ги.  н. р-м.
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о спо ди не пред сед ни че, го спо до ми ни стри, ко ле-
ги ни це и ко ле ге. Срп ско ле кар ско дру штво је ве-
о ма по ча ство ва но што је део да на шње ма ни фе-

ста ци је у ко јој с по но сом да је свој до при нос у про сла ви 
по во дом до де ле пр вих ли цен ци Ле кар ске ко мо ре. Као 
пред сед ник овог Дру штва, искре но сам по ча ство ван и 
по себ но по но сан што ћу сво ју ли цен цу до би ти из ру ку 
пред сед ни ка Ре пу бли ке Ср би је. 

Срп ско ле кар ско дру штво је нај  ста ри ја дру штве на ор-
га ни за ци ја у Ср би ји, нај ста ри је је ле кар ско дру штво на 
Бал ка ну и јед но од нај ста ри јих у Евро пи. Осно ва но је 
у Бе о гра ду, на Ђур ђев дан,пре 136 го ди на,пре ци зни је 
– 1872. го ди не и то ком свог по сто ја ња и ра да од и гра-
ло је огром ну уло гу у очу ва њу и уна пре ђе њу здра вља 
свог на ро да, по ди за њу здрав стве не кул ту ре, раз во ју ме-
ди цин ске на у ке и прак се и раз во ју дру штва у це ли ни. 
Као та кво,оно има исто риј ски, кул тур ни,на уч ни,струч-
ни,др жав ни и на ци о нал ни зна чај. Срп ско ле кар ско дру-
штво, за јед но са „Срп ским Ар хи вом за це ло куп но ле-
кар ство” нај ста ри јим ме ди цин ским ча со пи сом у зе мљи 
осно ва ним 1874. го ди не и сво јим Му зе јом срп ске ме ди-
ци не пред ста вља не што са чим ма ли број зе ма ља мо же 
да се по хва ли.

На ста вља ју ћи свој успе шан рад Срп ско ле кар ско дру-
штво је до би ло ман дат од Ми ни стар ства здра вља да фор-

ми ра Ле кар ску ко мо ру. Ово при јат но за ду же ње из вр ше-
но је у ро ку и уве рен сам,на за до вољ ство свих уче сни ка: 
ју на 2006. го ди не осно ва на је Ле кар ска ко мо ра ве ри фи-
ко ва њем ман да та чла но ва скуп шти не ко мо ре. И та ко 
здрав стве ни си стем Ср би је до би ја но вог и ве о ма зна чај-
ног чла на.

Од тог тре нут ка по чи ње ве о ма успе шна са рад ња Срп-
ског ле кар ског дру штва и Ле кар ске ко мо ре. Пр ву по-
др шку и не се бич ну по моћ Ле кар ска ко мо ра је до би ла 
упра во од Срп ског ле кар ског дру штва. Раз ви ли смо ин-
тен зив ну са рад њу кроз ко ју је Срп ско ле кар ско дру штво 
по ка за ло да раз у ме из у зе тан зна чај ко ји Ле кар ска ко мо-
ра има за за шти ту це ло куп ног ле кар ства Ср би је и очу-
ва ње диг ни те та ле кар ске про фе си је. Ка да су у пи та њу 
ле ка ри и па ци јен ти, по ве зу је нас за јед нич ки ин те рес. 
Успе шном са рад њом на мно гим по љи ма Срп ско ле кар-
ско дру штво и Ле кар ска ко мо ра зна чај но ће до при не ти 
уна пре ђе њу здрав ства на ше зе мље, за јед но с ми ни стар-
ством и оста лим су бјек ти ма здрав стве ног си сте ма.

И на кра ју,че сти там свим сво јим ко ле га ма ли цен цу 
ко ју ће да нас до би ти са же љом да ли цен ца бу де до дат-
ни пе чат њи хо ве ле кар ске ети ке,пе чат од го вор но сти и 
да љег уса вр ша ва ња, а све са ци љем ЗДРА ВИХ ГРА ЂА НА 
СР БИ ЈЕ, са ци љем ЗДРА ВЕ И УСПЕ ШНЕ СР БИ ЈЕ.

Хва ла. Гласник

вОЈКАН СТАНИћ

ОБРА ћА ЊЕ ПРОФ. ДР ВОЈ КА НА СТА НИ ћА,
ПРЕД СЕД НИ КА СРП СКОГ ЛЕ КАР СКОГ ДРУ ШТВА 

ПЕ ЧАТ ЛЕ КАР СКЕ ЕТИ КЕ
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мам пот пу но из у зет ну част да вас по-
здра вим у име Вла де Ре пу бли ке Ср би-
је и Ми ни стар ства здра вља пре све га. 

Не че сто се у струч ном жи во ту јед ној ге не-
ра ци ји пру жи при ли ка да оба ви по сао ко ји 
не ко ли ко прет ход них ге не ра ци ја из раз ли-
чи тих раз ло га ни су би ле у ста њу и да оба ви 
по сао ко ји ће зна чи ти за ге не ра ци је ле ка ра 
ко је до ла зе иза нас. Ми има мо,да кле,по себ ну 
при ви ле ги ју и по себ ну оба ве зу да осни ва ју-
ћи Ле кар ску ко мо ру Ср би је,на по чет ку тре-
ћег ми ле ни ју ма, оба ви мо овај за да так ко ји 
је тре ба ло да бу де у на шој стру ци и дру штву 
оба вљен и ра ни је, да ус по ста ви мо по но во 
кон ти ну и тет ко ји не пре ки ну то тра је већ оно-
ли ко ду го да се тим вре ме ном мо гу по но си ти 
и мно го на пред ни ји на ро ди не го што је срп-
ски и не го што је др жа ва Ср би ја. 

На ли сти ово га нај бо љег што Ср би ја има,ле-
кар ска про фе си ја је на ви со ком ме сту. Да нас 
је на пре дак тех но ло ги је ре шио мно ге про-
бле ме ко је ми као ле ка ри ду го ни смо или 
ни смо до вољ но мо гли. Ме ђу тим, ми вр ло до-
бро зна мо да не по сто ји та ма ши на а то зна 
и сва ки наш гра ђа нин и сва ки наш па ци јент, 
ко ја уме да са слу ша, ко ја уме да по са ве ту је, 
ко ја уме да са о се ћа, ко ја уме да про бу ди на ду 
и оп ти ми зам. То мо же са мо људ ски кон такт. 
Оно што ле кар ска стру ка за и ста је сте не мо же 
се на пра ви ти ни у јед ној фа бри ци. 

Да нас су са на ма и Ла за Ла за ре вић и Вла-
дан Ђор ђе вић и Ми лан Јо ва но вић Ба тут, да-
нас је са на ма и Јо ван Су бо тић али су са на-
ма и мно ги зна ни и не зна ни док то ри ко ји 
су сво је жи во те оста вља ли на гу ду ра ма ка-
да је на род био у нај ве ћем про бле му и ег зо-
ду су да би се вра тио као по бед ник у пр вом 

ра ту,па за тим у ве ли ким епи де ми ја ма ко је 
су од но си ле жи во те у чи та вој Ср би ји,у ве-
ли ким по ло ми ма ко ји су кроз ве ли ке свет-
ске ра то ве ле кар ску про фе си ју ста вља ли 
пред иза зо ве ко ји ма смо ми као стру ка одо-
ле ва ли. Не по сто ји вре ме ко је је мир но за 
ле ка ра и не по сто ји до ба да на ко је је мир но 
за ле ка ра, ни но ћи. То нај бо ље зна ју на ше 
по ро ди це,не по сто је те ле фон ски по зи ви на 
ко је не мо же мо од го во ри ти и да њу и но ћу. 
Ово је при ли ка ко ја се ге не ра ци ји пру жа и 
то исто вре ме но је сте озби љан, од го во ран и 
ве ли ки за да так.

То што је Пред сед ник Ре пу бли ке Ср би је да-
нас са на ма ка да Ле кар ска ко мо ра Ср би је по-
сле то ли ко де це ни ја до де љу је пр ве ле кар ске 
ли цен це, пра ва је по ру ка на ма и гра ђа ни ма 
Ср би је да не ма ни јед ног успе шног про јек-
та, опо рав ка и пре по ро да Ср би је, без чу ва ња 
уна пре ђе ња здра вља ње них гра ђа на, без бор-
бе са бо ле сти ма и без ја сне ви зи је о раз во ју 
дру штва ко је под ра зу ме ва пре све га здра вље 
гра ђа на. Ми слим да смо као ле кар ска стру ка 
го ди на ма по ка за ли да и у нај те жим окол но-
сти ма зна мо да одо ли мо и да ни ка да не из-
гу би мо ми си ју и по ру ку ко ја кре ће од на ших 
прет ход ни ка и не пре ки ну то тра је до да нас.

Ли цен це ле ка ри ма је су по вра так до сто јан-
ства на ма као про фе си о нал ци ма али су та ко-
дје пут за ја ча ње ква ли те та на шег сва ко днев-
ног ра да, вра ћа ње по ве ре ња гра ђа на у нас на 
пра ви на чин, вра ћа ње до сто јан ства па ци јен-
ти ма и гра ђа ни ма, до сто јан ство ле ка ра и до-
сто јан ство па ци јен та де ло ви су јед не исте сли-
ке. Она се зо ве чу ва ње, уна пре ђи ва ње здра вља 
и по бе ђи ва ње бо ле сти.

Че сти там сви ма и хва ла вам. Гласник

ОБРА ћА ЊЕ ПРОФ. ДР ТО МИ ЦЕ МИ ЛО СА ВЉЕ ВИ ћА, 
МИ НИ СТРА ЗДРА ВЉА У ВЛА ДИ СР БИ ЈЕ

НЕ ПО СТО ЈИ ВРЕ МЕ КО ЈЕ 
ЈЕ МИР НО ЗА ЛЕ КА РЕ

ТО МИ цА МИ ЛО СА вљЕ вИћ
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ПРИМ. дР. СцИ. МЕд 
ТА Т ЈА НА РА дО СА вљЕ вИћ

Л
е кар ска ко мо ра Ср би је као 
не за ви сно, струч но, еснаф-
ско про фе си о нал но удру-
же ње осно ва на је у Ср би ји 

1901, а уки ну та је де кре том ФНРЈ 
1945. го ди не. Од та да у Ср би ји ни је 
по сто ја ла је дин стве на еснаф ска ор-
га ни за ци ја. Пр ве и де је о об на вља-
њу Ле кар ске ко мо ре по ја вљу ју се у 
здрав стве ној јав но сти се дам де се тих 
го ди на про шлог ве ка, али не мо гу да бу ду ре а ли зо ва не јер и 
да ље не по сто ји до вољ но по ли тич ке во ље да се осну је Ко мо ра. 
Не ка ко у то вре ме  о сно ва на је Ко мо ра др жав них уста но ва, 
али без бит них ка рак те ри сти ка ко је би би ле од зна ча ја за 
ле кар ство Ср би је. 

Тек усва ја њем се та си стем ских за ко на кра јем 2005. го ди-
не, тач ни је усва ја њем За ко ном о ко мо ра ма здрав стве них 
рад ни ка, би ва ју по ста вље ни те ме љи за осни ва ње Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, уз фор ми ра ње још че ти ри ко мо ре: Сто ма то-
ло шке, Фар ма це ут ске, Ко мо ре  би о хе ми ча ра и Ко мо ре ме-
ди цин ских се ста ра и тех ни ча ра. Овим за ко ном на Ко мо ре 
су  пре не се на од ре ђе на јав на овла шће ња др жа ве и то:

 1. Ко мо ра  до но си Ко декс про фе си о нал не ети ке
 2. Вр ши упи с ле ка ра у Име ник ко мо ре
 3. Из да је, об на вља и од у зи ма одо бре ње за са мо стал ни рад 

(ли цен цу) чла но ви ма Ко мо ре
 4. По сре ду је у с по ро ви ма из ме ђу чла но ва Ко мо ре и ко-

ри сни ка здрав стве них услу га
 5. Ор га ни зу је  су до ве ча сти за утвр ђи ва ње од го вор но сти 

чла но ва Ко мо ре и за из ри ца ње ме ра за те по вре де за ко на 
и ко дек са

 6. Во ди име ник из ре че них ди сци плин ких ме ра чла но-
ви ма Ко мо ре

 7. Из да је из во де из име ни ка, уве ре ња и по твр де
 8. Утвр ђу је ви си ну чла на ри не, на кна де за упис у Име-

ник и на кна де за из да ва ње и об на вља ње ли цен ци
 9. Из да је ле ги ти ма ци ју чла но ви ма ко мо ре ко ји има ју 

ли цен цу
10. Из да је иден ти фи ка ци о ни број чла но ви ма Ко мо ре ко-

ји има ју ли цен цу
Ле кар ска ко мо ра Ср би је осим јав них овла шће ња има и 

оста ле за дат ке, ме ђу ко ји ма су нај ва жни ји:
– за сту па и шти ти про фе си о нал не ин те ре се ле ка ра, ста ра 

се о угле ду чла но ва Ко мо ре, и о оба вља њу по сло ва здрав-
стве не де лат но сти у скла ду с етич ким ко дек сом

– да је ини ци ја ти ве и пред у зи ма ме ре за оси гу ра ње чла-
но ва Ко мо ре код  но си о ца оси гу ра ња за ри зик ко ји мо же 
на сту пи ти због струч не гре шке

– да је ини ци ја ти ву за до но ше ње про пи са из обла сти 
здрав стве не за шти те

– пру жа струч ну по моћ чла но ви ма Ко мо ре
По сле усва ја ња За ко на о ко мо ра ма, за по че те су ак тив но-

сти на при пре ми за осни ва ње Ле кар ске ко мо ре, фор ми ран 
је ини ци ја тив ни од бор, а из бо ри за де ле га те Скуп шти не Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је одр жа ни су у ма ју 2006. го ди не. По-
што се у Ср би ји ни је зна ло ко ли ко ле ка ра има, до го во ре но је 

да се у пр ву Скуп шти ну Ле кар ске ко мо ре Ср би је иза бе ре 100 
де ле га та на не по сред ним из бо ри ма, од то га 70 из др жав ног 
сек то ра и 30 из при ват ног сек то ра.

Кон сти ту и са ње Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је ни је 
би ло ни ма ло ла ко, и тра ја ло је око го ди ну да на,уз ви ше кон-
сти ту тив них сед ни ца. Пр ва је одр жа на 28. ју на 2006. ка да су  
ве ри фи ко ва ни ман да ти де ле га ти ма и иза бра ни су чла но ви 
рад них гру па за из ра ду Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је и 
Ко дек са про фе си о нал не ети ке Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Не по знат број ле ка ра

Иако су би ли оба ве зни да уче ству ју фи нан сиј ски и ло ги-
стич ки у фор ми ра њу Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ни др жа ва, 
ни ти ре сор но ми ни стар ство ни су уче ство ва ли у ра ду ових 
рад них те ла. Ни је би ло ни фи нансиј ске, ни ти прав не по-
мо ћи де ле га ти ма Скуп шти не.

У сеп тем бру 2006. го ди не, по сле осам са ти ра да усво је ни 
су Ста тут и Ко декс про фе си о нал не ети ке Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је. И са мо дан по сле то га, усва ја ње Ста ту та  је оспо ре но 
од стра не гру пе ле ка ра из при ват ног сек то ра ко ји су се за-
ла га ли за  по сто ја ње два Ве ћа и под из го во ром да је у са мом 
про це су усва ја ња Ста ту та би ло не пра вил но сти, оспо ри ла је 
де мо крат ско усва ја ње до ку мен а та Ле кар ске ко мо ре Ср би је. 
Бло ка да је тра ја ла ви ше ме се ци и за хва љу ју ћи хра бро сти и 
лич ном ин те гри те ту чла но ва рад не гру пе, али и доц. др Не-
ве не Ка ра но вић, та да шње др жав не се кре тар ке у Ми ни стар-
ству  здра вља Ста тут Ле кар ске ко мо ре Ср би је , по до би ја њу 
пот пи са др Ка ра но вић, об ја вље ног у Слу жбе ном гла сни ку и 
на тај на чин је Ле кар ска ко мо ра по че ла да по сто ји.

По том је ку ћа гра ђе на од те ме ља. Сле де ћих по ла го ди не 
су се у Ре ги о нал ним ко мо ра ма фор ми ра ли ор га ни, да би у 
ју ну 2007. на тре ћој Кон сти ту тив ној сед ни ци го ди не де ле-
га ти ко нач но иза бра ли ди рек то ра Ко мо ре, Управ ни од бор 
и Над зор ни од бор. Ту пре све га мо ра мо ис та ћи лич ну хра-
брост на шег нај ста ри јег чла на, проф. др Дра го љу ба Ер це-
гов ца, ко ји је учи нио све да Тре ћа кон сти ту тив на сед ни ца 
Скуп шти не успе.

Од та да, Ле кар ска  ко мо ра Ср би је ра ди и њен рад по чи ва 
на сле де ћим основ ним на че ли ма: 

 I НЕ ЗА ВИ СНО СТИ ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ као ауто-
ном не стру ков не ор га ни за ци је, ко ја је оба ве зна и фи нан-
сиј ски ауто ном на

 II ЗА КО НИ ТО СТИ У РА ДУ НА ПО ВЕ РЕ НИМ ЈАВ НИМ 
ФУНК ЦИ ЈА МА од стра не др жа ве, ме ђу ко ји ма је нај зна чај-
ни је ли цен ци ра ње и ре ли цен ци ра ње

III ЗА ШТИ ТИ ЛЕ КАР СКЕ СТРУ КЕ,ЧА СТИ И УГЛЕ ДА ЛЕ-
КА РА И УГЛЕ ДА ЛЕ КАР СКЕ ПРО ФЕ СИ ЈЕ

IV ПОТ ПУ НОЈ РАВ НО ПРАВ НО СТИ ПРИ ВАТ НЕ И ДР жАВ-
НЕ ПРАК СЕ

V ДЕ ЦЕН ТРА ЛИ ЗА ЦИ ЈИ И РЕ ГИ О НАЛ НОЈ ОР ГА НИ ЗА ЦИ-
ЈИ ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ

VI БЕС ПЛАТ НОМ ОБА ВЉА ЊУ ПО СЛА НА РУ КО ВО ДЕ-
ћИМ ФУНК ЦИ ЈА МА У ЛЕ КАР СКОЈ КО МО РИ  СР БИ ЈЕ

VII ВИ ШЕ СТЕ ПЕ НОЈ КОН ТРО ЛИ РА ДА СВИХ ОР ГА НА КО-
МО РЕ МЕ ЂУ СОБ НО, СА ДР жА НИМ У ДО  СА ДА ДО НЕ ТИМ 
ДО КУ МЕН ТИ МА ЛКС, А НА РО ЧИ ТО У СТА ТУ ТУ ЛЕ КАР СКЕ 
КО МО РЕ СР БИ ЈЕ
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За част и углед 
ле кар ске про фе си је
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VIII ЈАВ НО СТИ У РА ДУ КО МО РЕ
 
Та да су  по ста вље ни и ци ље ви пред Ле кар ску ко мо ру Ср-

би је:
– УПИС СВИХ ЛЕ КА РА У СР БИ ЈИ У РЕ ГИ СТАР КО МО РЕ УЗ 

ШТО КРА ћЕМ ВРЕ МЕН СКОМ ПЕ РИ О ДУ
– ДА ВА ЊЕ ПР ВЕ ЛИ ЦЕН ЦЕ
– ДО НО ШЕ ЊЕ МЕ ХА НИ ЗА МА РЕ ЛИ ЦЕН ЦИ РА ЊА И УЧЕ-

ШћЕ У ПРО ЦЕ СУ КОН ТИ Н УИ РА НЕ ЕДУ КА ЦИ ЈЕ
– ФОР МИ РА ЊЕ КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА РЕ ГИ О НАЛ НИХ КО МО РА 

И ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ БЕ О ГРА ДА, ФОР МИ РА ЊЕ СТРУЧ НИХ 
СЛУ жБИ И ИН ФОР МА ЦИ О НОГ СИ СТЕ МА

– ФОР МИ РА ЊЕ СВИХ ОР ГА НА ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ, УКЉУ-
ЧУ ЈУ ћИ И СУ ДО ВЕ ЧА СТИ

– СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ДО ПУН СКИХ ИЗ БО РА ЗА  СКУП ШТИ НЕ 
РЕ ГИ О НАЛ НИХ КО МО РА

– ИЗ РА ДА БУ ЏЕ ТА ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ И РЕ ГИ О-
НАЛ НИХ КО МО РА

– СА РАД ЊА СА КО МО РА МА У ОКРУ жЕ ЊУ И СА КО МО-
РА МА ДРУ ГИХ ЗДРАВ СТВЕ НИХ РАД НИ КА

– СА РАД ЊА СА МЕ ДИ ЈИ МА У ПО ПРА ВЉА ЊУ СЛИ КЕ О 
ЛЕ КА РИ МА И ЊИ ХО ВОМ РА ДУ И УГЛЕ ДУ

– ИН ФОР МИ СА ЊЕ ШИ РЕ ЈАВ НО СТИ И ПА ЦИ ЈЕН ТА О ДЕ-
ЛАТ НО СТИ МА ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ

– РАД НА ПО БОЉ ША ЊУ ЕКО НОМ СКОГ ПО ЛО жА ЈА ЛЕ-
КА РА У СР БИ ЈИ

– ПРЕД ЛА ГА ЊЕ ЗА КО НА О ЛЕ КАР СТВУ И ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВЕ 
ЗА ПО БОЉ ША ЊЕ ВЕћ ПО СТО ЈЕ ћИХ ЗА КО НА ИЗ ОБЛА СТИ 
ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

Рад Ле кар ске ко мо ре Ср би је мо ра да бу де:
– ЈА ВАН
– ТИМ СКИ 
– НЕО П ХОД НО ЈЕ ЈЕ РЕ ДОВ НО ОБА ВЕ ШТА ВА ЊЕ ДЕ ЛЕ ГА-

ТА СКУП ШТИ НЕ ЛКС И ЛЕ КА РА У СР БИ ЈИ
Убр зо по фор ми ра њу Ле кар ске ко мо ре Ср би је за по че то је 

са оба вља њем по ве ре них по сло ва.
Ве ли ка кам па ња упи са у Ре ги стар Ле кар ске ко мо ре Ср-

би је за по че ла је 1. сеп тем бра 2007. С об зи ром на вред но-
сти упи сни не, на док на де за ли цен цу и чла на ри на, у том  
мо мен ту струч ну јав ност и јав ност по чи њу да ло ме раз-
ли чи те кон тра вер зе, ма ни пу ли ше се ве ли ком вред но шћу 
при ку пље ног нов ца, а иза све га то га про ве ја ва на да јед ног 
де ла ле ка ра да цео про цес упи са не ће ус пе ти. У но ви на ма 
се об ја вљу ју фо то гра фи је ду гач ких ре до ва пред се ди шти ма 
ре ги о нал них ко мо ра, иако, функ ци о не ри Ко мо ре у сва ком 
јав ном обра ћа њу и у обра ћа њу ко ле га ма ис ти чу да је  до-
ку мен та ци ју мо гу ће по сла ти и по штом. И ко нач но, упр кос 
свим оп струк ци ја ма, без  по чет них сред ста ва, Ле кар ска ко-
мо ра Ср би је упи су је 28.500 ле ка ра и по пр ви пут се са зна је 
та чан број ле ка ра у Ср би ји.

У Европи све коморе јединствене и обавезне

Исто вре ме но, по сле ве ли ког по сла и уче шћа у ра ду рад-
них гру па Ми ни стар ства здра вља де ле га ци је Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је и упр кос ве ћем бро ју обра зло же них пред ло га 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је на Пра вил ник о ли цен ци ра њу и 
Пра вил ник о Кон ти ни у ра ној еду ка ци ји, у де цем бру ме се-
цу 2007. ми ни стар до но си ове ак те, а ко мо ре се чак и не 
по ми њу у Пра вил ни ку о кон ти ни у ра ној еду ка ци ји. Ср би ја 
је ина че је ди на др жа ва у ко јој ове пра вил ни ке до но си ми-
ни стар здра вља.

Та ко ђе, Здрав стве ни са вет Ре пу бли ке Ср би је ко ји је ди ни 
мо же да акре ди ту је про гра ме еду ка ци ја ни дан да нас ни је 
фор ми ран упр кос ве ли ком за ла га њу Ле кар ске ко мо ре Ср-
би је код свих над ле жних ор га на.

У то вре ме  све су че шће про зив ке у штам пи од стра не ми-
ни стра здра вља ко је се од но се на фор ми ра ње су до ва ча сти. 

Ово јав но овла шће ње Ле кар ска ко мо ра Ср би је схва та ја ко 
озбиљ но. По сле јав не рас пра ве о Пра вил ни ку о ра ду Су да 
 ча сти у апри лу 2008. овај до ку мент до нет је у де цем бру 2008. 
го ди не, ка да су  и за бра не и су ди је су до ва ча сти.

 Ле кар ска ко мо ра Ср би је би ла је спрем на још у мар ту 
2008 . да из да ли цен це, али се че ка ло  на фор ми ра ње Са-
ве та за здрав ство, због кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка-
ци је. Ка ко се то ни је де ша ва ло за по чет је и бр зо за вр шен 
про цес из да ва ња ли цен ци ле ка ри ма у Ср би ји, по сле оп се-
жних кон тро ла до ку ме на та и по сле про ве ре у МУП-у Ср би-
је на осу ђи ва ност за де ла не са ве сног ле че ња и де ла про тив 
здра вља љу ди.

Све ча ном по де лом ли цен ци 22. 10. 2008. године у До му 
На род не скуп шти не у при су тву пред сед ни ка Ре пу бли ке 
Бо ри са Та ди ћа по де ље не су пр ве ли цен це. И опет смо до-
спе ли у ме ди је: „Ка ко је иза бра но три ста љу ди”, „За што ни је 
би ло ових и оних.” – уз из ра же ну сум њу, да  ли ће мо ус пе ти 
да по де ли мо све ли цен це у Ср би ји до 31 . де цем бра 2008.

 Ус пе ли смо и у по де ли ли цен ци. Сви де ле га ти Скуп шти-
не су у то ку два ме се ца вред но ра ди ли и по де ли ли ко ле га-
ма ли цен це. По но во су се по ја ви ли про бле ми, ко ле ге ни су 
же ле ле да до не су сва тра же на до ку мен та, упр кос по на вља-
ним упо зо ре њи ма имол ба ма. Као и до та да пре о вла дао је 
ја сан став Ле кар ске ко мо ре Ср би је, да се за кон мо ра по-
што ва ти.

При ват ни и др жав ни ле ка ри 

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је у ме ђу вре ме ну као је дин стве-
на и оба ве зна ор га ни за ци ја свих ле ка ра у Ср би ји ушла у 
ЦПМЕ (Стал ни ко ми тет ле ка ра Евро пе) – Европ ску ко мо-
ру у свој ству по сма тра ча. У Евро пи су све  ле кар ске ко мо-
ре је ди стве не и оба ве зне. Је ди но та ко по ста је мо чла но ви 
европ ских ин сти ту ци ја.

Исто вре ме но, до би ли смо по др шку ЦПМЕ за на шу ак тив-
ност ве за но за  ин ци ја ти ву Устав ном су ду Ре пу бли ке Ср би-
је, око до пун ског и до дат ног рада.

До би ли смо и ор га ни за ци ју го ди шњег састанка ZЕWА – 
ор га ни за ци је ко ја оку пља ко мо ре зе ма ља Цен трал не и Ју-
го и сточ не Евро пе, и то по но во као је дин стве на ко мо ра.

Овај пут је сте пут ка при зна ва њу на ше до зво ле за рад у 
Евро пи. Тај пут ће би ти те жак, али смо за ко ра чи ли њи ме.

Исто вре ме но, фор ми ра ли смо и по себ не од бо ре у Ле-
кар ској ко мо ри Ср би је. Је ди но Ле кар ска ко мо ра Ср би је у 
окру же њу има  два по себ на од бо ра за при ват ну прак су. То 
и устрој ство ме наџ мен та где се  рав но прав но за сту пље не 
при ват на и др жав на прак са је су раз лог да се све ви ше ко-
ле га из при ват ног сек то ра укљу чу је у рад Ле кар ске ко мо ре. 
Ово је по твр ђе но и ин ци ја ти вом Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
Устав ном су ду Ср би је ве за не за  у ки да ње чла на 277. За ко-
на о здрав стве ној за шти ти, ко ја се од но си на за бра ну ра да  
ле ка ра из др жав них уста но ва у при ват ној прак си. У овом 
слу ча ју се око јед ног ци ља по пр ви пут свр ста ва ју и ује ди-
њу ју сви ле ка ри у Ср би ји, без об зи ра на об лик сво ји не у ко-
јој ра де што је исто риј ски до га ђа за ле кар ство Ср би је.

Оно чи ме  ће се ЛКС ба ви ти у то ку сле де ће го ди не би ће 
кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја. Ко мо ра ће се бо ри-
ти да у ње ном оба вља њу за у зме ме сто ко је јој при па да. Та-
ко ђе, ба ви ће мо се де фи ни ци јом тер ми на струч не гре шке и 
за ла га ће мо се за оба ве зну при ме ну про то ко ла ле че ња, као 
пред у сло ва да се де фи ни ше шта је струч на гре шка. Та ко ђе-
ће се за по че ти ак тив но сти око оси гу ра ња од про фе си о нал-
не од го вор но сти, а овај ће про цес би ти ја ван и до сту пан 
свим чла но ви ма ЛКС .

Чи ни ће мо све да се углед, ча ст и до сто јан ство ле кар ске 
про фе си је уве ћа, да ле ка ри као јед на од нај о бра зо ва ни ји х 
про фе си ја за у зму ме сто ко је им при па да, да им омо гу ћи-
мо од ре ђе ни дру штве ни ста тус и по вољ но сти ве за не за 
исти, у свим сфе ра ма со ци јал ног, еко ном ског и со ци јал ног 
жи во та. Гласник
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М
ла ђе ге не ра ци је си гур но не 
зна ју да је у на шој зе мљи, та да 
ФНРЈ, у јед ном пе ри о ду ле ка-
ри ма би ло до зво ље но оба вља-

ње при ват не прак се. Ста ри је ге не ра ци је се 
мо жда то га и се ћа ју.

Ве ћи на ко ле га и Бе о грађа ни ко ји да нас 
по зна ју и ко ји се ле че код прим. др Ми о-
дра га То до ро ви ћа, ува же ног и ак тив ног 
чла на Ле кар ске Ко мо ре Ср би је не зна ју, да 
је он је дан од рет ких, ко ји је 1957. и 1958. 
го ди не ра дио у ње го вој при ват ној ор ди на-
ци ји на осно ву ре ше ња Са ве та за на род но 
здра вље, ко јим му је одо бре но „оп ште пра
во при ват не ле кар ске прак се“. 

По сле уки да ња пра ва на оба вља ње при ват не прак се, Др Ми о-
драг То до ро вић је успе шно за вр шио спе ци ја ли за ци ју из ото ри но-
ла рин го ло ги је, ра дио у др жав ној слу жби и ка да је ис пу нио усло ве 
за ста ро сну пен зи ју, пун енер ги је и љу ба ви пре ма стру ци на ста вио 
је да ра ди у ње го вој, по но во осно ва ној при ват ној ор ди на ци ји као 
ото ри ни ла рин го лог. н. р-м.

ЛЕ КА РИ МА ЈЕ У ЈЕД НОМ ПЕ РИ О ДУ 
ФНРЈ БИ ЛО ДО ЗВО ЉЕ НО ОБА ВЉА ЊЕ 
ПРИ ВАТ НЕ ПРАК СЕ

 

ДВА ПУ ТА 
ПРИ ВАТ НИ 
ЛЕ КАР
ПРИМ. ДР МИ О ДРАГ ТО ДО РО ВИћ, АК ТИВ НИ 
ЧЛАН ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ, ЈЕ ДАН ЈЕ 
ОД РЕТ КИХ, КО ЈИ ЈЕ 1957. И 1958. ГО ДИ НЕ 
РА ДИО У ЊЕ ГО ВОЈ, ПРИ ВАТ НОЈ ОР ДИ НА ЦИ ЈИ

ПРИМ. дР МИ О дРА Г
ТО дО РО вИ ћ
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П
роф.др То ми ца Ми ло са вље-
вић, ми ни стар здра вља у Вла-
ди Ср би је ода звао се крајем 
прошле године на шем по зи ву 

да за об но вље ни „Гла сник“ Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је да од го во ре на не ко ли ко 
пи та ња: од оних ко ји се ти чу ко мор-
ског ор га ни зо ва ња до по зи ци је ле ка ра 
у др жав ном и при ват ном сек то ру и 
здрав стве ном оси гу ра њу. 

– До но ше њем За ко на о здрав стве ној 
за шти ти у де цем бру 2005. ко нач но је 
по сле ви ше де це ниј ског от су ства, у Ре-
пу бли ци Ср би ји ус по ста вљен си стем 
оба ве зног удру жи ва ња здрав стве них 
рад ни ка у од го ва ра ју ће ко мо ре као 
не за ви сне и про фе си о нал не ор га-
ни за ци је. Осни ва ње ко мо ра здрав-
стве них рад ни ка за сно ва но је на 
на че ли ма оба ве зно сти удру жи ва ња 
здрав стве них рад ни ка, ауто ном но сти 
и са мо стал но сти ра да осно ва них ко-
мо ра,као и ауто ном но сти и са мо стал-
но сти у фи нан си ра њу ко мо ра, на че лу 
де цен тра ли за ци је, на че лу вр ше ња по-
ве ре них јав них овла шће ња и на че лу 
од го вор но сти за спро во ђе ње за ко ном 
утвр ђе них по сло ва – об ја шња ва др То-
ми ца Ми ло са вље вић, ми ни стар здра-
вља у Вла ди Ср би је.

– Осни ва ње свих ко мо ра као про-
фе си о нал них ор га ни за ци ја здрав-
стве них рад ни ка пред ста вља основ 
за ус по ста вља ње ви ших про фе си о-
нал них стан дар да у вр ше њу про фе-
си је здрав стве них рад ни ка – уве рен 
је про фе сор Ми ло са вље вић, као и по-
што ва ња етич ких и прав них нор ми 
у оба вља њу про фе си је здрав стве них 
рад ни ка и стал ног раз ви ја ња ви шег 
про фе си о нал ног ни воа здрав стве них 
рад ни ка у од но су пре ма па ци јен ти-
ма. Та ко ђе, осни ва њем ко мо ра здрав-
стве них рад ни ка ство ре ни су усло ви 
за ве ћу за шти ту па ци је на та од не са-
ве сног по сту па ња здрав стве них рад-
ни ка и чу ва ња про фе си о нал не тај не 
у оба вља њу здрав стве не за шти те. 

– Зна чај на уло га свих ко мо ра би ће 
у утвр ђи ва њу про фе си о нал не од го-
вор но сти чла но ва ко мо ре пред су-
до ви ма ча сти ко ја ће се утвр ђи ва ти 
не за ви сно од кри вич не,пре кр шај не 
и дру ге ди сци плин ске од го вор но сти 
чла но ва ко мо ре. Осно ва не ко мо ре 
здрав стве них рад ни ка да ће по се бан 
зна чај и у обла сти кон ти ну и ра не еду-
ка ци је здрав стве них рад ни ка, од но-
сно под сти ца ња кон ти ну и ра не еду ка-

ци је, а по ла зе ћи од основ не функ ци је 
ко мо ра – из да ва ње, об на вља ње или 
од у зи ма ње ли цен це за са мо стал ни 
рад –ка же Ми ло са вље вић.

Ка ква је по Ва шем ми шље њу уло га 
и по зи ци ја Ле кар ске ко мо ре Ср би је?
– Све на пред на ве де но од но си се 

и на Ле кар ску ко мо ру Ср би је,ко ја 
тре ба да има кључ ну уло гу у раз во-
ју ко мор ског си сте ма удру жи ва ња 
здрав стве них рад ни ка,а пре све га по-
ла зе ћи од зна ча ја док то ра ме ди ци не 
у си сте му здрав стве не за шти те, као и 
за сту пље ног бро ја док то ра ме ди ци не 
у укуп ном бро ју здрав стве них рад ни-
ка. Ле кар ска ко мо ра Ср би је осно ва на 
је као је дин стве на про фе си о нал на 
ор га ни за ци ја свих док то ра ме ди-
ци не без об зи ра да ли здрав стве ну 
де лат ност оба вља ју у др жав ном или 
при ват ном сек то ру – ка те го ри чан је 
са го вор ник „Гла сни ка“. 

– Пи та ње вла сни штва сред ста ва са 
ко ји ма док то ри ра де – сма тра Ми-
ло са вље вић, не мо же пред ста вља ти 
основ за раз ли чи то про фе си о нал но 
по сту па ње, као и основ за раз ли чит 
при ступ у оба вља њу по сло ва Ко мо-
ре. Сва ка ко да ће Ко мо ра под јед на ко 
шти ти ти ин те рес би ло док то ра за-
по сле них у др жав ном би ло у при-
ват ном сек то ру не фа во ри зу ју ћи 
ин те рес би ло ког чла на у од но су на 
дру ге чла но ве, али са дру ге стра не од 
Ко мо ре се оче ку је и да по ста ви ви-
со ке про фе си о нал не зах те ве за све 
сво је чла но ве без об зи ра где пру жа ју 
здрав стве ну за шти ту, с об зи ром да су 
струч ни и етич ки стан дар ди пру жа-
ња здрав стве не за шти те је дин стве ни 
ка ко у при ват ном, та ко и у др жав ном 
сек то ру.

Да ли је при са је ди ња ва ње фон до ва 
мо жда не ки ко рак ка из јед на ча ва
њу пра ва ле ка ра из при ват ног и др
жав ног сек то ра ?

ИН ТЕР ВЈУ: ПРОФ. ДР ТО МИ ЦА МИ ЛО СА ВЉЕ ВИћ, 
МИ НИ СТАР ЗДРА ВЉА У ВЛА ДИ СР БИ ЈЕ 

РАВ НО ПРАВ НОСТ ДР жАВ НОГ 
И ПРИ ВА Т НОГ СЕК ТО РА
// ПИ ТА ЊЕ ВЛА СНИ ШТВА СРЕД СТА ВА СА КО ЈИ МА ДОК ТО РИ РА ДЕ НЕ МО жЕ ПРЕД СТА ВЉА ТИ 
ОСНОВ ЗА РАЗ ЛИ ЧИ ТО ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ПО СТУ ПА ЊЕ, КАО И ОСНОВ ЗА РАЗ ЛИ ЧИТ ПРИ СТУП У 
ОБА ВЉА ЊУ ПО СЛО ВА КО МО РЕ // НЕ ПО СТО ЈИ НИ ЈЕ ДАН ЗДРАВ СТВЕ НИ СИ СТЕМ КО ЈИ ДО ЗВО ЉА ВА 
АП СО ЛУТ НУ СЛО БО ДУ ИЗ БО РА ОСИ ГУ РА НИМ ЛИ ЦИ МА У КО РИ ШћЕ ЊУ ЗДРАВ СТВЕ НИХ УСТА НО ВА 
КА ДА ЈЕ У ПИ ТА ЊУ ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРА ВА ИЗ ОБА ВЕ ЗНОГ ЗДРАВ СТВЕ НОГ ОСИ ГУ РА ЊА //

ПРОф дР ТО МИ цА 
МИ ЛО СА вљЕ вИћ
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– Спа ја ње три фон да пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња у је дин стве-
ни Ре пу блич ки фонд пен зиј ско-ин-
ва лид ског оси гу ра ња ни је у над ле-
жно сти Ми ни стар ства здра вља,али 
се раз лог за та кво спа ја ње мо же 
тра жи ти, пре све га, у ра ци о нал ном 
рас по ла га њу при ку пље ним фи нан-
сиј ским сред стви ма и обез бе ђи ва њу 
за ко ном га ран то ва них пен зи ја за 
све пен зи о не ре у Ре пу бли ци Ср би ји. 
Спа ја ње сва три фон да мо же има ти 
ути цај са мо на оства ри ва ње пра ва 
из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња, што је у над ле жно сти Ми ни-
стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке. 
Ме ђу тим, спа ја ње фон да за по сле них 
са фон дом ли ца ко ја су оба вља ла са-
мо стал ну де лат ност не мо же има ти 
ути цај на њи хов прав ни по ло жај у 
здрав стве ном си сте му, као и у си сте-
му здрав стве ног оси гу ра ња – уве рен 
је ми ни стар Ми ло са вље вић.

Да ли ви ди те мо гућ ност да се из јед
на че пра ва при ват них док то ра са 
пра ви ма ле ка ра из др жав ног сек то
ра, ма кар по пи та њу пи са ња ре це
па та на ра чун Фон да здрав стве ног 
оси гу ра ња или упу ћи ва ња на бол
нич ко ле че ње ?
– За ко ном о здрав стве ној за шти-

ти из јед на че ни су усло ви за рад и 
оба вља ње де лат но сти здрав сте них 
уста но ва би ло у при ват ном би ло у 
др жав ном вла сни штву, а за при ват ну 
прак су као об лик оба вља ња по је ди-
них по сло ва здрав стве не де лат но сти. 
За ко ном су про пи са ни по себ ни усло-
ви за по че так и оба вља ње ра да с об-
зи ром на спе ци фич ност ових об ли ка 
у од но су на здрав стве ну уста но ву и 
чи ње ни цу да об ли ци при ват не прак-
се оба вља ју по је ди не по сло ве здрав-
стве не де лат но сти а не це ло куп ну 
де лат ност од ре ђе не вр сте здрав стве-
не уста но ве – об ја шња ва про фе сор 
Ми ло са вље вић.

– Пи та ње уго ва ра ња из ме ђу Ре-
пу блич ког за во да за здрав стве но 
оси гу ра ње са при ват ним здрав стве-
ним уста но ва ма, као и са при ват ном 
прак сом, ре гу ли са но је За ко ном о 
здрав стве ном оси гу ра њу, као и под-
за кон ским ак ти ма до не тим за спро-
во ђе ње тог за ко на. На и ме,по сто ји 
за кон ска мо гућ ност да Ре пу блич ки 
за вод уго ва ра са на пред на ве де-
ним уста но ва ма,од но сно при ват ном 
прак сом у слу ча ју ка да ка па ци те ти 
здрав стве них уста но ва у др жав ном 
вла сни штву, од но сно уста но ва ко је се 
на ла зе у Пла ну мре же здрав стве них 
уста но ва ко ји је усво ји ла Вла да Ре пу-
бли ке Ср би је, ни су до вољ ни за по тре-
бе оси гу ра них ли ца. 

Об ја сни те , ко је су кљу чне смет ње 
је дин стве ном здрав стве ном оси гу
ра њу да ли су раз ло зи фи нан сиј ски, 

ор га ни за ци о ни или су про бле ми 
дру ге при ро де? 
– Сва ка ко да уго ва ра ње са при ват-

ним сек то ром за ви си и од фи нан сиј-
ских мо гућ но сти Ре пу блич ког за во да 
у од ре ђе ној бу џет ској го ди ни. Ка ко 
се не би ду пли ра ло из два ја ње из ве-
о ма скром них сред ста ва оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња,мо ра се во-
ди ти ра чу на о ра ци о нал ној упо тре би 
ка па ци те та здрав стве них уста но ва 
из Пла на мре же,а тек уко ли ко ти ка-
па ци те ти ни су до вољ ни Ре пу блич ки 
за вод има мо гућ ност за уго ва ра ње са 
при ват ним сек то ром. Ка ко је из два-
ја ње за здрав ство у 2008. го ди ни из 
бру то на ци о нал ног до хот ка јед но од 
нај ни жих из два ја ња у Евро пи - иза 
нас,у овом мо мен ту, на ла зи се са мо 
Ал ба ни ја – и ко је из но си око 260 евра 
по гла ви ста нов ни ка у Ср би ји, ја сно 
је да се мо ра ју пред у зи ма ти ве о ма 
ре стрик тив не ме ре у фи нан си ра њу 
здрав стве не за шти те.

– Ме ђу тим, и по ред та кве фи нан-
сиј ске си ту а ци је, у овом мо мен ту 
Ре пу блич ки за вод има за кљу че не 
уго во ре са при ват ним здрав стве ним 
уста но ва ма, од но сно при ват ном 
прак сом за пру жа ње здрав стве не 
за шти те из де лат но сти до ма здра-
вља,од но сно за про пи си ва ње ле ко ва 
са Ли сте ле ко ва из обла сти оп ште 
ме ди ци не, ги не ко ло ги је, пе ди ја-
три је и сто ма то ло ги је. Ле ка ри из 
на пред на ве де ног при ват ног сек-
то ра у тим слу ча је ви ма за кљу чи ли 
су уго вор са Ре пу блич ким за во дом 
ко ји им је до де лио иден ти фи ка ци о-
ни број као и свим дру гим ле ка ри ма 
чи ји се рад фи нан си ра из сред ста ва 
оба ве зног здрав стве ног оси гу ра-
ња (ле ка ри на при мар ном ни воу 
здрав стве не за шти те ко ји про пи шу 
ле ко ве на те рет сред ста ва оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња).

У овом мо мен ту – на ста вља Ми-
ло са вље вић, Ре пу блич ки за вод је 
за на пред на ве де но про пи си ва ње 
ле ко ва за кљу чио уго во ре са 111 
при ват них здрав стве них уста но-
ва,од но сно при ват не прак се. Усло ви 
за за кљу чи ва ње на пред на ве де ног 
уго во ра про пи са ни су ак ти ма Ре пу-
блич ког за во да и сва ки при ват ни 
об лик мо же под не ти зах тев за за-
кљу чи ва ње уго во ра са Ре пу блич ким 
за во дом за на пред на ве де но про пи-
си ва ње ле ко ва уко ли ко ис пу ни та ко 
про пи са не усло ве. 

По ред то га, Ре пу блич ки за вод,у 
овом мо мен ту, има за кљу че не уго-
во ре са шест при ват них спе ци јал них 
бол ни ца за спро во ђе ње по ступ ка ве-
штач ке оплод ње. На и ме,у по сту пак 
ве штач ке оплод ње на те рет сред ста ва 
оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња,по-
ред ка па ци те та др жав них здрав стве-
них уста но ва укљу че не су и при ват не 
здрав стве не уста но ве ко је ис пу ња ва ју 

ви со ке стан дар де стру ке у обла сти 
ван те ле сне оплод ње.

Та ко ђе, Ре пу блич ки за вод има за-
кљу чен уго вор и са при ват ном здрав-
стве ном уста но вом за пру жа ње услу га 
ди ја ли зе. Из све га на пред из не тог,мо-
же се за кљу чи ти да се сред стви ма 
оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња 
фи нан си ра и рад при ват ног здрав-
стве ног сек то ра за од ре ђе не обла сти 
здрав стве не за шти те.

Да ли на зи ре те вре ме ка да ће па ци 
јент са здрав стве ном књи жи цом би
ра ти ле ка ра не оба зи ру ћи се на ста
тус ле ка ра, да ли је при ват ни 
или др жав ни.?

– Мо гућ ност би ра ња ле ка ра би ло у 
при ват ном, би ло у др жав ном сек то-
ру,сва ка ко за ви си од фи нан сиј ских 
мо гућ но сти али и од по тре ба па ци је-
на та за здрав стве ним услу га ма ко је 
се не мо гу обез бе ди ти у уста но ва ма 
из Пла на мре же. Не мо же се пре-
не бре ћи чи ње ни ца да у Ре пу бли ци 
Ср би ји по сто ји мре жа здрав стве них 
уста но ва ко је са сво јим ка па ци те-
ти ма у нај ве ћој ме ри за до во ља ва ју 
по тре бе оси гу ра них ли ца, као и чи-
ње ни ца да не по сто ји ни је дан здрав-
стве ни си стем ко ји до зво ља ва ап со-
лут ну сло бо ду из бо ра оси гу ра ним 
ли ци ма у ко ри шће њу здрав стве них 
уста но ва ка да је у пи та њу оства ри ва-
ње пра ва из оба ве зног здрав стве ног 
оси гу ра ња, од но сно у слу ча ју ка да 
се здрав стве на за шти та обез бе ђу је 
из сред ста ва јав не по тро шње. На и-
ме,све зе мље у ци љу ра ци о на ли за-
ци је здрав стве не по тро шње од ре ђу ју 
уста но ве у ко ји ма се мо гу оства ри-
ва ти пра ва ко ја се фи нан си ра ју из 
сред ста ва јав не по тро шње. Уко ли ко 
би се дру га чи је по сту па ло у Ре пу-
бли ци Ср би ји, од но сно уко ли ко би се 
до зво ли ла ап со лут на сло бо да из бо ра, 
из два ја ње за здрав ство би се ви ше-
стру ко уве ћа ло, од но сно на тај на чин 
ство ри ли би смо фи нан сиј ски нео др-
жив си стем.

– Па ци јен ти ко ји же ле да оства-
ру ју здрав стве ну за шти ту ван уста-
но ва ко је ни су уго во ри ле пру жа ње 
здрав стве не за шти те са Ре пу блич ким 
за во дом,мо гу то оства ри ти пу тем за-
кљу чи ва ња уго во ра о до бро вољ ном 
зрав стве ном оси гу ра њу са да ва о ци ма 
оси гу ра ња. На и ме, Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је је усво ји ла Уред бу о до бро вољ-
ном здрав стве ном оси гу ра њу, ко јом 
је ство рен основ да гра ђа ни оства ру ју 
здрав стве ну за шти ту и на дру га чи-
ји на чин од на чи на ко ји је про пи сан 
ак ти ма Ре пу блич ког за во да, од но сно 
да оства ру ју ве ћи са др жај, обим и 
стан дард пра ва – за кљу чу је проф. др 
То ми ца Ми ло са вље вић, ми ни стар 
здра вља у Вла ди Ср би је.

Прим. др на да 
ра дан-ми ло ван чев



22 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // МАРТ 2009 // // МАРТ 2009 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ //  23

ОСвЕшТАвАњЕ ПРОСТОРИЈА 
ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ

дОМАћИН СЛАвЕ ПОЗдРАвљА ГОСТЕ

дЕРМАТОЛОГ дОБРИвОЈ ЛАЗАРЕвИћ, ОфТАЛМОЛОГ НАдА РАдАН- 
-МИЛОвАНчЕв, ГИНЕКОЛОГ ПРЕдРАГ РОГуЛИћ И њЕГОвА СуПРуГА 

СЛАвСКИ КОЛАч - РЕМЕК 
дЕЛО МАЈСТОРА ЗАНАТА 
ИЗ КРАГуЈЕвцА



С
ве ти Ко зма и Да мјан, Све-
ти Вра чи, тј. 14. но вем бар 
је дан ка да се обе ле жа ва 
еснаф ска сла ва ле ка ра. Ле-

кар ска ко мо ра Ср би је је 2007. го ди-
не и зва нич но про гла си ла тај дан 
сво јом сла вом. 

У Скуп шти ни гра да Бе о гра да оба-
вљен је об ред се че ња слав ског ко ла-
жа и при јем за го сте. Пр ви до ма ћин 
ди рек тор ка ЛКС др сци. мед. Та тја-
на Ра до са вље вић је та да у име Цен-
трал не Ко мо ре ле ка ра Ср би је пре-
да ла до ма ћин ство ово го ди шњем 
до ма ћи ну – Ре ги о нал ној ле кар ској 
Ко мо ри за цен трал ну и за пад ну 
Ср би ју на че лу са пред сед ни ком 
прим. др мг. сци. Миљ ку Пе ји ћу.

Ово го ди шња сла ва је од по себ-
ног зна ча ја због то га што су по ред 
об ре да се че ња слав ског ко ла ча 
у под не, осве шта не и про сто ри је 
цен трал не ле кар ске ко мо ре у ули-
ци Кра љи це На та ли је у Бе о гра ду.

У ве чер њим са ти ма до ма ћин 
сла ве пред сед ник РЛКЦЗС прим. 
др мг сци Миљ ко Пе јић са ко ле-
га ма је при ре дио при јем по во дом 
Сла ве у Ди пло мат ском клу бу, где 
су ле ка ри са го сти ма на ста ви ли 
дру же ње у при јат ној ат мос фе ри..

Ка ко за ово го ди шњег та ко и за 
сле де ћег до ма ћи на Сла ве, пред-
сед ни ка Ре ги о нал не ле кар ске ко-
мо ре Бе о град проф. др сци Ми ро-
сла ва Ву ко са вље ви ћа, пре у зи ма ње 
уло ге до ма ћи на је ве ли ка част и 
оба ве за.      н. р-м.

СВЕТИ КОЗМА И ДАМЈАН - СВЕТИ ВРАЧИ

ОБЕЛЕжЕНА ЕСНАФСКА 
СЛАВА ЛЕКАРА
ПРЕДСЕДНИК РЛКЦЗС ПРИМ. ДР МГ СЦИ МИЉКО ПЕЈИћ 

СА КОЛЕГАМА 14. НОВЕМБРА ПРИРЕДИО ПРИЈЕМ ПОВОДОМ 
СЛАВЕ У ДИПЛОМАТСКОМ КЛУБУ,

22 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // МАРТ 2009 // // МАРТ 2009 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ //  23

дИРЕКТОРКА ЛКС И ПРЕдСЕдНИК РЛКцЗС 
ПОЗдРАвљАЈу МИНИСТРА ЗдРАвљА 
ПРОф. дР ТОМИцу МИЛОСАвљЕвИћА

дОМАћИНИ ОвОГОдИшњЕ СЛАвЕ ИЗ РЛКцЗС 
ПРИМ. дР. МГ. СцИ МИљКО ПЕЈИћ



Ф
онд здрав ства је у 2008. 
го ди ни рас по ла гао са 168 
ми ли јар ди ди на ра, од но-
сно с оно ли ко нов ца ко-

ли ко смо са ми, као гра ђа ни, мо гли 
да из дво ји мо за сво ју здрав стве ну 
за шти ту. С овим нов цем мо ра ју се 
по кри ти тро шко ви за ра да 104.000 
за по сле них у здрав ству, ле ко ва, са-
ни тет ског и уград ног ма те ри ја ла, 
на кна де за ра да за вре ме бо ло ва ња, 
по ма га ла, ис хра на и ре ха би ли та-
ци ја бо ле сни ка,ле че ње у ино стран-
ству.... С об зи ром на то да су при хо-
ди де фи ни са ни еко ном ском мо ћи 
гра ђа на ко ји упла ћу ју и не мо гу ће 
их је по ве ћа ва ти, а да то не угро зи 
при вред ни раст или жи вот ни стан-
дард ста нов ни штва, ла ко је за кљу-
чи ти да по ве ћа ње рас хо да на јед ној 
стра ни мо ра да ре зул ти ра сма ње-
њем рас хо да на дру гој.

Рас ту ћи тро шко ви здрав стве не за-
шти те пред ста вља ју оки дач алар ма 
ши ром Евро пе, пот кре пље ни ком-
би на ци јом ви со ке це не но вих трет-
ма на, уве ћа них оче ки ва ња па ци је-
на та и ста нов ни штва ко је ста ри. 

Си стем у ко јем ле ка ри и па ци-
јен ти мо гу без огра ни че ња да од-
лу чу ју о ле че њу, а да си стем јав не 

здрав стве не за шти те пла ти тро-
шко ве свих трет ма на без об зи ра на 
це ну или ко ри сти од да тих трет ма-
на,ни је мо гућ, од но сно фи нан сиј-
ски ни је одр жив.

Ако Фонд здрав ства тре ба да 
обез бе ди да нај но ви је те ра пи је 
бу ду до ступ не свим па ци јен ти ма, 
мак си мал но ис ко ри шћа ва ње сва-
ког ди на ра из дво је ног за здрав-
стве но оси гу ра ње је од из у зет не 
ва жно сти. То исто вре ме но мо же да 
зна чи да је дан па ци јент не мо же 
да има све што је по тен ци јал но до-
ступ но на тр жи шту, јер не ки дру ги 
па ци јент мо же да има ве ћу ко рист 
од тог истог нов ца.

На овај на чин мо ра ју да раз-
ми шља ју и ле ка ри ка да од ре ђу ју 
те ра пи ју за свог па ци јен та. Ако 
за 20.000 па ци је на та бу де про пи-
сан ана лог уме сто ху ма ног ин су-
ли на,нај ве ћи број па ци је на та ће 
од то га има ти ма лу или ни ка кву 
ко рист, али ће Фонд здрав ства за 
раз ли ку у це ни те ра пи је мо ра ти 
да пла ти про из во ђа чи ма ана ло-
га ин су ли на 300 ми ли о на ди на ра 
го ди шње и с то га не ће мо ћи да 
фи нан си ра не ке но ве те ра пиј ске 
оп ци је.

же ље нА и ПрА вед нА до стУП-
ност У Ле че њУ // У прак си чак 
и бо га те европ ске зе мље при ме-
њу ју до ста на чи на ра ци о на ли за-

ци је ле ко ва и дру гих трет ма на. У 
Хо лан ди ји на при мер па ци јен ти 
обо ле ли од ми је ло ма има ју до-
ка зе да не ке бол ни це на мер но не 
про пи су ју Valcade, док су дру ге 
бол ни це ли бе рал ни је у про пи си-
ва њу, што во ди у сме ру не рав но-
прав не до ступ но сти ле ка. Ли сте 
че ка ња, ви со ке пар ти ци па ци је, 
би ро крат ске пре пре ке до ступ но-
сти ску пих ле ко ва или оси гу ра ње 
у два ни воа пред ста вља ју скри ве-
не об ли ке ра ци о на ли за ци је ко је 
ко ри сти Евро па.

Еко но ми сти у здрав ству сма тра ју 
да гра ђа ни Евро пе и по ли ти ча ри 
мо ра ју хра бро да от поч ну јав ну де-
ба ту о то ме ка ко тре ба ор га ни зо ва-
ти си сте ме здрав стве не за шти те да 
би се обез бе ди ло нај бо ље мо гу ће 
ле че ње на ба зи ко ја је еко ном ски 
одр жи ва, ко ја по шту је прин цип 
же ље не и пра вед не до ступ но сти 
у ле че њу. Сва ка др жа ва рас по ла-
же огра ни че ним сред стви ма за 
по кри ће тро шко ва здрав стве не 
за шти те. Мо рал но је пи та ње ка ко 
по тро ши ти та сред ства уз мак си-
мал ну ефи ка сност. На овај или 
онај на чин то мо ра да об у хва ти и 
ме ре ње бе не фи ци је ко ју до би ја мо 
за оно што тро ши мо.

Еко но ми сти у здрав ству че сто 
се кри ти ку ју као не мо рал ни ка-
да ука зу ју на по тре бу при ме не 
фи нан сиј ских кри те ри ју ма на до-

24 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // МАРТ 2009 //

// Ка ко од го во ри ти на пи та ње 
да ли је оправ да но по тро ши
ти ми ли он евра јав ног нов ца 
на те ра пи ју јед ног тер ми нал
но бо ле сног па ци јен та ко ји 
бо лу је од кар ци но ма, уко ли ко 
та ква те ра пи ја ну ди ма кар и 
мар ги нал не шан се да се ње гов 
жи вот про ду жи и по бољ ша // 
Си стем у коме ле ка ри и па ци
јен ти мо гу без огра ни че ња да 
од лу чу ју о ле че њу, а да си стем 
јав не здрав стве не за шти те 
пла ти тро шко ве свих трет
ма на без об зи ра на це ну или 
ко ри сти од да тих трет ма на 
фи нан сиј ски ни је одр жив //
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Новчанавредностздрављауетичкомминскомпољу
ступ ност те ра пиј ског ле че ња. Ме-
ђу тим, упра во се мо же ре ћи да је 
не мо рал но не при ме њи ва ти их, јер 
уко ли ко их не при ме њу је те не ки 
ће љу ди би ти по вла шће ни у од но су 
на дру ге ка да је реч о до ступ но сти 
ле че ња.

Де ба те ове вр сте су те шке чак и у 
нај по вољ ни јим ат мос фе ра ма. Сва-
ка ди ску си ја ко ја об у хва та од ре ђи-
ва ње нов ча не вред но сти здра вљу 
по је дин ца и са мом жи во ту је осу-
ђе на да бу де етич ко мин ско по ље. 

На при мер, ка ко од го во ри ти 
на хи по те тич ко пи та ње да ли је 
оправ да но по тро ши ти ми ли он 
евра јав ног нов ца на те ра пи ју јед-
ног тер ми нал но бо ле сног па ци јен-
та ко ји бо лу је од кар ци но ма, уко-
ли ко та ква те ра пи ја ну ди ма кар 
и мар ги нал не шан се да се ње гов 
жи вот про ду жи и по бољ ша. 

Гру пе па ци је на та сма тра ју да о 
то ме тре ба да од лу чу ју па ци јен ти 
за јед но са сво јим ле ка ри ма и да 
ни јед ном па ци јен ту не би тре ба ло 
да бу де ус кра ћен лек ко ји би иоле 
мо гао да по бољ ша ње го ве шан се 
да на ста ви да жи ви чак и ка да је 
кар ци ном ја сно тер ми на лан.

КА Ко рАс По ре ди ти здрАв-
стве ни бУ џет // Ме ђу тим,еко-
но ми сти зна ју да ова кав сце на рио 
ни је мо гућ у ре ал ном све ту, јер је 
ка си ца са нов цем огра ни че на и 

мо же се по тро ши ти са мо на јед ну 
ствар. Ре ци мо 25.000 евра ко ли-
ко се пла ћа за ле че ње па ци јен та 
Avastinom или 17.000 за ци клус Er-
bituxa да би се бо ле сни ку са уз на-
пре до ва ном ме та стат ском бо ле сти 
про ду жио жи вот не ко ли ко ме се ци, 
мо гло би се пре у сме ри ти на пре-
гле де за от кри ва ње ра ка де бе лог 
цре ва или ква ли тет услу га хо спи-
та ли за ци је. 

Ипак,он ко ло зи тра же за сво је 
па ци јен те европ ски стан дард у до-
ступ но сти са вре ме не те ра пи је,у 
зе мљи ко ја је у свим обла сти ма да-
ле ко од европ ског стан дар да. У зе-
мљи у ко јој сва ке го ди не по ги не 45 
здра вих љу ди због нео бе збе ђе но-
сти пру жних пу те ва (јер за то не ма 
нов ца), или у зе мљи у ко јој 300.000 
љу ди жи ви ис под гра ни це си ро ма-
штва, што сва ка ко има ути цај и на 
њи хо во здрав стве но ста ње и ду жи-
ну жи во та, ка ко од го во ри ти на пи-
та ње мо же мо ли се би при у шти ти 
да фи нан си ра мо ле че ње Го ше о ве 
бо ле сти,ко је за јед ног па ци јен та 
ко шта 200.000 евра го ди шње до жи-
вот но, а за раз ли ку од па ци је на та 
са уз на пре до ва лом ме та стат ском 
бо ле сти (за чи је се ле че ње по тро-
ши 15 ми ли о на евра го ди шње), ови 
па ци јен ти ка да до би ју лек има ју 
ре ал ну шан су за нор ма лан и ква-
ли те тан жи вот. И ко тре ба да од го-
во ри на ово пи та ње?

Еко но ми сти у Евро пи апе лу ју 
на хит но отва ра ње јав не де ба те 
о то ме ка ко тре ба рас по ре ди ти 
здрав стве ни бу џет ка ко би се за 
рас по ло жи ву го то ви ну на нај по-
ште ни ји на чин до би ле нај ве ће 
бе не фи ци је.

Је ди на европ ска др жа ва ко ја је 
оти шла ма ло да ље у том сми слу је 
Бри та ни ја ко ја је уста но ви ла ин-
сти ту ци ју под на зи вом NICE (На-
ци о нал ни ин сти тут за кли нич ку 
прак су), чи ја је сна га у ње ној до-
след но сти,тран спа рент но сти и од-
го вор но сти. Са да и оста ле европ-
ске др жа ве кре ћу у истом прав цу. 
Не мач ка је уста но ви ла ин сти тут 
IQWIG, Бел ги ја KCE, Фран цу ска 
ASMR. Зе мље ко је рас по ла жу де-
се то стру ко ве ћим бу џе ти ма за 
здрав ство од нас, схва та ју да је ра-
ци о на ли за ци ја по тро шње на но ве 
тех но ло ги је не ми нов на.

Шта јад ни ми ни стар здра вља у 
Ср би ји да ра ди у си ту а ци ји ка да 
стру ка и па ци јен ти же ле до ступ-
ност нај но ви јим трет ма ни ма без 
об зи ра на cost benefit, по ли ти ча ри 
обе ћа ва ју бес плат но здрав ство,бу-
џет ус кра ћу је фи нан си ра ње и вр-
ши при ти сак на сма ње ње по тро-
шње у здрав ству, а фар ма це ут ске 
ком па ни је пре те не ста ши цом ле-
ко ва истог мо мен та ка да им це на 
због про ме не кур са по ста не нео д-
го ва ра ју ћа... Гласник

–  хе па ти тис ц, те ра пи ја ле ком ин тер фе рон ал фа ме сеч но по па ци јен ту 
60.000 ди на ра...

–  мул ти пле скле ро за,те ра пи ја ле ком ин тер фе рон бе та ме сеч но по па-
ци јен ту 80.000 ди на ра, до жи вот на те ра пи ја..,

–  Рак дој ке, те ра пи ја ле ком хер цеп тин ме сеч но по па ци јен ту 150.000 
ди на ра...

–  хро нич на ми је ло ид на ле у ке ми ја, те ра пи ја ле ком glivec ме сеч но по 
па ци јен ту 250.000 ди на ра, до жи вот на те ра пи ја...

–  ди ја ли за 105 евра је дан трет ман по па ци јен ту (око 150 трет ма на го-
ди шње), до жи вот на те ра пи ја...

–  Го ше о ва бо лест, те ра пи ја ле ком cerezyme 200.000 евра го ди шње по 
па ци јен ту, до жи вот на те ра пи ја...

цЕ НЕ
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РЛК БЕОГРАД 

–  председник ПРОФ. ДР МИРОСЛАВ 
ВУКОСАВЉЕВИћ

РЛК ВОЈВОДИНЕ 
–  председник ДР ЗОРАН 

БУЛАТОВИћ
РЛК ЗА ЈУГОИСТОЧНУ СРБИЈУ 

– председник ДР МИЛАН СИМИћ
РЛК ЗА ЦЕНТРАЛНУ И ЗАПАДНУ СРБИЈУ 

– председник ДР МИЉКО ПЕЈИћ
РЛК КОСОВА И МЕТОХИЈЕ 

–  председник ДР ЉУБИША 
НЕДЕЉКОВИћ

ПОСЕБНИ ОДБОРИ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

КРАГуЈЕвАц: дОдЕЛА ЛИцЕНцИ ЛЕКАРИМА РЛК цЕНТРАЛНЕ И ЗАПАдНЕ СРБИЈЕ
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Р
е ги о нал на ле кар ска ко мо ра Вој во ди не је до 1. ок-
то бра 2008. го ди не из да ла 5.517 ре ше ња о упи су у 
Ле кар ску ко мо ру Ср би је. Од 1. ок то бра 2008. го ди не 
упи са но је још 14 чла но ва за ко је ни је при ба вље но 

уве ре ње о не ка жња ва њу од МУП-а Ср би је што укуп но из-
но си 5.531 упи сан члан.

Од укуп но 5.517 упи са них ле ка ра, 40 ле ка ра ни је под не-
ло зах тев за из да ва ње ли цен це, а 33 ле ка ра има не пот пу ну 
до ку мен та ци ју. За оста лих 5.444 чла на из да та су ре ше ња о 
по сто ја њу усло ва за из да ва ње ли цен це и по сла та на кућ не 
адре се до 25. ок то бра 2008. го ди не.

Груп но ре ше ње о по сто ја њу усло ва за из да ва ње ли цен це 
за на ве ден број чла но ва упу ће но је на са гла сност Ле кар-
ској ко мо ри Ср би је за јед но са спи ском чла но ва за пер со-
на ли за ци ју ли цен ци по еви ден ци ји РЛКВ. 

По себ ни од бо ри 
Одр жа не су кон сти ту тив не сед ни це свих по себ них од бо-

ра РЛКВ на ко ји ма су ве ри фи ко ва ни ман да ти чла но ва од-
бо ра, иза бра ни пред сед ни ци и пот пред сед ни ци, де ле га ти 
за по себ не од бо ре Ле кар ске ко мо ре Ср би је и де ле га ти за 
Из вр шни од бор РЛКВ.

Одр жа не су и три ре дов не сед ни це Од бо ра за струч на пи-
та ња и над зор, две ре дов не сед ни це Од бо ра за јав но здра-
вље и при мар ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си, 
две ре дов не сед ни це Од бо ра за се кун дар ну и тер циј ар ну 
здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си, три ре дов не сед-
ни це Од бо ра за јав но здра вље и при мар ну здрав стве ну за-
шти ту у при ват ној прак си, три ре дов не сед ни це Од бо ра за 
се кун дар ну и тер циј ар ну здрав стве ну за шти ту у при ват ној 
прак си, две ре дов не сед ни це Етич ког од бо ра и јед на ре дов-
на сед ни ца Од бо ра за ме ди цин ско обра зо ва ње РЛКВ.

Ди на ми ка одр жа ва ња са ста на ка по себ них од бо ра је вр-
ло ин тен зив на што је, без ика кве сум ње, вр ло охра бру ју ћи 
по да так ко ји ја сно го во ри да је Ко мо ра ин сти ту ци ја на ко ју 
су ле ка ри ду го че ка ли и ко ју при хва та ју као ме сто где мо гу 
из ло жи ти све про бле ме ве за не за ме ди цин ску про фе си ју.

У по се бан од бор за струч на пи та ња и над зор име но-
ва ни су:

Проф. др Алек сан дар Кр стић, Но ви Сад, при ват на прак-
са, пе ди ја три ја, не у ро ло ги ја и пси хи ја три ја раз вој ног до ба 

Проф. др Мир ја на Мар ти нов-Цве јин, Но ви Сад, др жав на 
прак са, со ци јал на ме ди ци на 

Др Ду шан ка Ми ло шев – жи ло вић, Пан че во, др жав на прак-
са, ин фек то ло ги ја, га стро ен те ро хе па то ло ги ја 

Др Гор да на Ко ро ли ја-Мр ђа нов, Су бо ти ца, при ват на прак-
са, ин тер на ме ди ци на 
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ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ РЕ ГИ О НАЛ НЕ 
ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ

ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА 
КО ЈА СЕ ДУ ГО 
ЧЕ КА ЛА
ЛЕ КАР СКА КО МО РА ВОЈ ВО ДИ НЕ УСКО РО 
ћЕ БРО ЈА ТИ ГО ТО ВО 6.000 ЧЛА НО ВА

одбор зА ЈАвно 
здрАвље и ПримАрнУ 
здрАвственУ зАштитУ
У држАвноЈ ПрАКси

–  председник, 
ПРИМ ДР ПЕТАР 
СТАНОЈЕВИћ

–  ДР ЛИДИЈА МАНИћ
–  ДР СЛАЂАНА МАЈКИћ
–  ДР ВЕСНА ПЕТРОВИћ
–  ДР ДРАГАН РУДИНАЦ
–  ДР СНЕжАНА ПИНТЕР
–  ДР АЛЕКСАНДАР 

РАДОСАВЉЕВИћ
–  ДР РАДОЈКО САВИћ
–  ДР СЛАВИЦА ЧАНКОВИћ
–  ДР ЕРжЕБЕТ АЧ НИКОЛИћ

одбор зА ПримАрнУ 
здрАвственУ зАштитУ 
У ПривАтноЈ ПрАКси

–  председник, ДР СНЕжАНА 
ЈОВАНОВИћ

–  ДР ДУШАН ЧОКУЛОВ
–  ДР ВЛАДО МИЛЕТИћ
–  ПРОФ. ДР СЛАВКО 

СИМЕУНОВИћ
–  ДР ДОБРИВОЈ ЛАЗАРЕВИћ
–  ДР ДРАГАНА ТАСИћ
–  ДР ТАХИР ЗАТРИћ

одбор зА сеКУндАрнУ и
терциЈАрнУ здрАвственУ
зАштитУ У држАвноЈ
 ПрАКси

–  председник, 
ДОЦ. ДР МИРОСЛАВ 
ГРАНИћ

–  ПРОФ. ДР РАНКО РАИЧЕВИћ
–  ДР жИВОРАД ДИДИћ
–  ДР МИРКО НИКОЛИћ
–  ДР МИРОСЛАВ СТОЈАНОВИћ
–  ДР САЊА МИЛОЈЕВИћ
–  ДР ЈОВАН жИВКОВИћ
–  ДР САША ЗАКИћ
–  ДР МИЛОРАД ПОПОВИћ
–  ДР ВЕРА ГРУЈИћ

одбор зА сеКУндАрнУ 
и терциЈАрнУ 
здрАвственУ зАштитУ 
У ПривАтноЈ ПрАКси

–   председник, 
ДР МИРОСЛАВА ЈЕВТИћ

–  ДР ДРАГАНА МИЛУТИНОВИћ
–  ДР ДИМИТРИЈЕ ПАНФИЛОВ
–  ДР СЕГЕДИ ЕВГЕНИЈЕ
–  ПРИМ. ДР МИОДРАГ 

ТОДОРОВИћ
–  ДР ЕМИЛИЈА КРАСИћ
–  ДР ЗОРИЦА ПРОКИћ

одбор зА меЂУнАроднУ 
сАрАдњУ

–  председник, ДР НАДА 
РАДАН-МИЛОВАНЧЕВ

–  ДР НЕБОЈША МИТИћ
–  ДР САША СОВТИћ
–  ПРОФ. ДР НЕБОЈША 

СТАНКОВИћ
–  ПРОФ. ДР РАТОМИР 

ЛИСУЛОВ
–  ПРОФ. ДР МИРОСЛАВ 

ЏИНИћ
–  ДР ЉУБИЦА жИВКОВИћ
–  ДР ЉУБИЦА ЂИНЂИћ
–  ДР СЕЛИМИР СПАСИћ
–  ДР МИРОСЛАВА ЈЕВТИћ

врховни сУд чАсти ЛКс
–  председник, ПРОФ. ДР 

СЛОБОДАН КОВАЧЕВИћ
–  ДР МИЛАН ПАРЕЗАНОВИћ – 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
–  ДР ВУКАШИН АНДРИћ
–  ДР АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИћ
–  ДР ДРАГИША ПОПОВИћ
–  ДР ТАТЈАНА СТОЈИћ
–  ДР АЛЕКСАНДАР ИСАКОВИћ
–  ДР МИРОСЛАВА ЈЕВТИћ
–  ДР БОРИСЛАВ ЈАНКОВИћ
–  ДР МИћО ЂИРУЧИћ
–  ДР СТЕВА СТАНИШИћ
–  ДР СЛАВИЦА ЂУРОВИћ 

МЛАДЕНОВИћ

ПРОф. дР дРАГОСЛАв ЕРцЕГОвАц, ЈЕдАН Од НАЈСТАРИЈИх 
ЛЕКАРА КОМОРЕ, ПРИМИО ЈЕ ЛИцЕНцу у дОМу НАРОдНЕ 
СКуПшТИНЕ СРБИЈЕ
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27 < Гласник
Др Ма ри ја Ан то нић, Но ви Сад, др жав на прак са, пул мо-

ло ги ја 
Др Ни ко ла Мр ђе нов, Сом бор, др жав на прак са, ин тер на 

ме ди ци на, кар ди о ло ги ја 
Др Дра ган Ро квић, Но ви Сад, др жав на прак са, уро ло ги ја 
Др Злат ко Ба бић, Вр бас, др жав на прак са, ур гент на ме ди-

ци на 
Мр. сц. мед. Ла сло Тор де, Зре ња нин, при ват на прак са, оп-

шта хи рур ги ја, га стро ен те ро хе па то ло ги ја
Др Ми лан Ми трић, Ки кин да, др жав на прак са, оп шта хи-

рур ги ја, ва ску лар на хи рур ги ја 
Проф. др Вук Се ку лић, Но ви Сад, др жав на прак са, уро ло ги ја 
Др Злат ко Па пић, Зре ња нин, др жав на прак са, ин фек то-

ло ги ја 

У 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 име но ва ни су:

Проф. др. Ер же бет Ач-Ни ко лић, Но ви Сад, Ин сти тут за јав-
но здра вље Вој во ди не, со ци јал на  ме ди ци на

Прим. др сц. мед. Злат ка Мар ков, Но ви Сад, Дом здра вља 
Но ви Сад, спец. оп ште ме ди ци не 

Др. Ва ле ри ја Рај ко вић, Ка ча ре во (Пан че во), Дом здра вља 
Пан че во, спец. оп ште ме ди ци не 

Др. жи во рад Ла за ре вић, Но ви Сад, Дом здра вља Зре ња-
нин, ур гент на ме ди ци на 

Др. Гор да на Ро дић, Ки кин да, Дом здра вља Ки кин да, спец. 
оп ште ме ди ци не 

Др. Ма ри ја Во зар, Ки сач (Но ви Сад), Дом здра вља Вр бас, 
со ци јал на ме ди ци на 

Др. Ра до слав Бе че јац, Ки кин да, ЗЦ Ки кин да, ме ди ци на 
спор та 

Др Ду брав ка Фле го, Су бо ти ца, Дом здра вља Су бо ти ца, 
оп шта ме ди ци на 

Др. Ури Еме ше, Сом бор, Дом здра вља Сом бор, оп шта ме-
ди ци на 

Др. Сне жа на Пин тер, Су бо ти ца, За вод за јав но здра вље 
Су бо ти ца, со ци јал на ме ди ци на 

Др Ан дрић Мир ја на, Срем ска Ми тро ви ца, Дом здра вља 
Срем ска Ми тро ви ца, ме ди ци на спор та 

Би ља на То до рић, Зре ња нин, Дом здра вља жи ти ште, оп-
шта ме ди ци на, 

У 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 име но ва ни су:

Прим. др Дра гу тин До нат, Но ви Сад, ин тер на ме ди ци на, 
Ин сти тут за он кол. Вој во ди не, Ср. Ка ме ни ца

Проф. др Ве ра Гру јић, Но ви Сад, со ци јал на ме ди ци на, 
здрав стве но вас пи та ње, Ин сти тут за јав но здра вље Вој во-
ди не

Проф. др Ми ли ца Ме дић-Сто ја но ска, Но ви Сад, ин тер на 
ме ди ци на, ен до кри но ло ги ја КЦ Вој во ди не 

Др Дра го мир ћук, Но ви Сад, па то ло шка ана то ми ја, Оп-
шта бол ни ца Срем ска Ми тро ви ца 

Мр сц. мед. Нан дор Шељ ме ши, Су бо ти ца, уро ло ги ја, Оп-
шта бол ни ца Су бо ти ца 

Прим. др Ми ло рад По по вић, Сом бор, оп шта хи рур ги ја, ва-
ску лар на хи рур ги ја, Оп шта бол ни ца Сом бор 

Др Ми ро слав Ра до вић, Зре ња нин, ин тер на ме ди ци на, 
кар ди о ло ги ја, Оп шта бол ни ца Зре ња нин

Др Да ни ло Ми тро вић, Вр шац, ин фек то ло ги ја, Оп шта бол-
ни ца Вр шац 

Прим. мр. сц. мед. Емил Фар каш, Сен та, оп шта хи рур ги ја, 
Оп шта бол ни ца Сен та 

Прим. др Ду шан Бо гу но вић, Ки кин да, ги не ко ло ги ја и 
аку шер ство, Оп шта бол ни ца Ки кин да 

Др Хил да Вуј ко вић Ђа нић, Су бо ти ца, фи зи кал на ме ди-
ци на и ре ха би ли та ци ја, Оп шта бол ни ца Су бо ти ца 

Др Ми ле Нов ко вић, Вр бас, ин тер на ме ди ци на, ен до кри-
но ло ги ја, Оп шта бол ни ца Вр бас 

У по се бан од бор за јав но здра вље и при мар ну здрав-
стве ну за шти ту у при ват ној прак си име но ва ни су:

Прим. др. Вла ди мир Бла ну ша, Сом бор, ин тер на ме ди ци-
на, га стро ен те ро хе па то ло ги ја, 

 Ин тер ни стич ка ор ди на ци ја „Прим. др Вла ди мир Бла ну ша“ 
Др Ти ва дар Тот, Су бо ти ца, Па лић, оф тал мо ло ги ја, ор ди-

на ци ја за оф тал мо ло ги ју „Ди оп триа“ 
Мр сци. мед. Ја сми на Ко за рев, Срем ска Ми тро ви ца, дер-

ма то ве не ро ло ги ја 
Спе ци ја ли стич ка дер ма то ве не ро ло шка ор ди на ци ја „Дер-

ма ме ди ка“ 
Прим. мр. сц. мед. Дра ган Ран ков, Ки кин да, ги не ко ло ги ја 

и аку шер ство 
Спе ци ја ли стич ка ги не ко ло шко-аку шер ска ор ди на ци ја 

„Др Дра ган“
Др Ду шан Чо ку лов, Зре ња нин, ра ди о ло ги ја, Спе ци ја ли-

стич ка ул тра звуч на и ренд ген ди јаг но сти ка „Све ти Лу ка“ 
Др Ми лан ка Ра ше та, Апа тин, оф тал мо ло ги ја, Оч на ку ћа 

„Ра ше та“ 
Прим. др Ду шан жи вић, Но ви Сад, хи ги је на Спе ци ја ли-

стич ка ле кар ска ор ди на ци ја „Др жи вић“ 
Др Мир ја на Зр нић, Бе чеј, ин тер на ме ди ци на По ли кли-

ни ка „Др Зр нић“ 
Др Ма ја То би Стри зо вић, Но ви Сад, не у роп си хи ја три ја, 

Ор ди на ци ја за не у роп си хи ја три ју „Ани ма“ 
Др До ри на Бу га риу, Вр шац, ин тер на ме ди ци на, кар ди о ло ги ја 
Др Вла до Ми ле тић, Пан че во, оф тал мо ло ги ја, Оч на ор ди-

на ци ја „Уна“ 
Др Бран ко Не дић, Ру ма, ги не ко ло ги ја и аку шер ство По-

ли кли ни ка „Не дић“ 

чла но ви од бо ра за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав-
стве ну за шти ту у при ват ној ле кар ској прак си ре ги о нал-
не ле кар ске ко мо ре вој во ди не

Др. сц. мед. За го рич ник Бо рис, Но ви Сад, Бол ни ца ПАРКС, 
оп шта хи рур ги ја 

Мр. сц. мед. Се ге ди Ев ге ни је, Но ви Сад, Бол ни ца ПАРКС, 
оп шта хи рур ги ја 

Др Де спо то вић Ли ди ја, Но ви Сад, Бол ни ца МЦ, оп шта хи-
рур ги ја 

Прим. др Ар се нић Вла ди мир, Зре ња нин, Бол ни ца „Све ти 
Јо ван“, ане сте зи ја са ре а ни ма ци јом 

Прим. Др Хра ни слав Ђо лић, Пе тро ва ра дин, Бол ни ца „Све-
ти Лу ка“, оп шта хи рур ги ја 

Проф. др Пан фи лов Ди ми три је, Но ви Сад, Бол ни ца „Цли-
ниц Олyмп“, оп шта хи рур ги ја, пла стич на и ре кон струк тив-
на хи рур ги ја, 

Прим. мр. сц. мед. Ми хаљ Ми ро слав, Бач ки Пе тро вац, Бол-
ни ца „Здра вље“, оп шта хи рур ги ја 

Др Цр но го рац Зо ри ца, Но ви Сад, Бол ни ца „Ге не зис“, ги-
не ко ло ги ја и аку шер ство 

Мр. сц. мед. Ма те јин Пре драг, Зре ња нин, Бол ни ца „Св. Јо-
ван“, пла стич на и ре кон струк тив на хи рур ги ја 

чла но ви етич ког од бо ра ре ги о нал не ле кар ске ко мо-
ре вој во ди не

Др Гор да на Га шпар, Оп шта бол ни ца Вр шац, Вр шац, ане-
сте зи ја са ре а ни ма то ло ги јом, др жав на прак са

Проф. др Го ран Сто јиљ ко вић, КЦ Вој во ди не, суд ска ме ди-
ци на, др жав на прак са

Др Дра га на Те гел ти ја, Оп шта бол ни ца Вр бас, Вр бас, па тло-
шка ана то ми ја, др жав на прак са 

Прим. др Јо ван Ђу рић, Оп шта бол ни ца Сом бор, Сом бор, 
ане сте зи ја са ре а ни ма то ло ги јом, држ. прак са 

Др Ми ле та По пов, Хи рур шка бол ни ца „Све ти Јо ван“, Зре-
ња нин, при ват на прак са

 Оп шта хи рур ги ја, га стро ен те ро хе па то ло ги ја
Др. Иван Лу кић, Клек (Зре ња нин), Дом здра вља жи ти ште, 

ме ди ци на спор та
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Др сц. мед. Мир ја на До бро са вљев, Спец. орд. за ра ди о ло-
ги ју „Ул тра звук“, Но ви Сад, при ват на прак са Ра ди о ло ги ја, 
ул тра звук у кли нич кој ме ди ци ни

Прим. мр сц. мед. Вла ди ца Сте јин, Ор ди на ци ја за фи зи-
ја три ју „WС“, Но ви Сад, при ват на прак са Фи зи кал на ме ди-
ци на и ре ха би ли та ци ја

Мр. сц. мед. Слан ка ме нац Ду шан, Зре ња нин, Оп шта бол-
ни ца Зре ња нин, др жав на прак са

 ин тер на ме ди ци на, га стро ен те ро хе па то ло ги ја
Прим. др Скен де ро вић-ћу ли брк Ми ро сла ва, Су бо ти ца, 

Оп шта бол ни ца Су бо ти ца, др жав на прак са, Фи зи кал на ме-
ди ци на и ре ха би ли та ци ја, ре у ма то ло ги ја 

Др Да вор Пе ња шко вић, Оп шта бол ни ца Срем ска Ми тро-
ви ца, др жав на прак са, 064/1297 874; 

Проф. др По по вић Дра ги ша, проф. суд ске ме ди ци не у Но-
вом Са ду

чла но ви од бо ра за ме ди цин ско обра зо ва ње ре ги о-
нал не ле кар ске ко мо ре вој во ди не

Проф. др Ни ко ла Гру јић, Но ви Сад, др жав на прак са, ме-
ди ци на спор та, Ме ди цин ски фа кул тет Но ви Сад

Проф. др Ду шан ка До ба но вач ки, Но ви Сад, др жав на 
прак са, деч ја хи рур ги ја-уро ло ги ја, 

 Ин сти тут за здрав стве ну за шти ту де це и омла ди не, 
Проф. др Ми лан Бре бе ри на, Но ви Сад, др жав на прак са, 

оп шта хи рур ги ја, Ин сти тут за он ко ло ги ју, 
Проф. др Бра ни слав Бу да ков, Но ви Сад, др жав на прак са, 

суд ска ме ди ци на; 
Проф. др Ср ђан Ђур ђе вић, Но ви Сад, др жав на прак са, ги-

не ко ло ги ја и аку шер ство;
Др Рад ми ла Пе трин, Зре ња нин, др жав на прак са, ме ди-

ци на спор та; 
Др Во ја Ву ко вић, Ср бо бран, др жав на прак са, ги не ко ло ги-

ја и аку шер ство: 
Др сц. мед Ја дран ка Ра вић, Ру ма, при ват на прак са, ги не-

ко ло ги ја и аку шер ство; 
 Орд. за ги не ко ло ги ју и аку шер ство „Ги на ко“
Др Си ни ша Ми ло ше вић, Зре ња нин, др жав на прак са, ра-

ди о ло ги ја; Оп шта бол ни ца Зре ња нин, 
Др Ве сна Ву ке лић, Бач ка То по ла, др жав на прак са, ин тер-

на ме ди ци на; Дом здра вља Бач ка То по ла
Проф. др Ра ди вој То по лац, Но ви Сад, при ват на прак са, 

ото ри но ла рин го ло ги ја ми кро хи рур ги ја ува, Ор ди на ци ја за 
ОРЛ „Проф. др Ра ди вој То по лац“

Др Ми ли во је вић Љи ља на, Пан че во, при ват на прак са, не-
у роп си хи ја три ја; Не у роп си хи ја триј ска орд. „Ми ли во је вић 
др Љи ља на“

Скуп шти на Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не до 
да нас је одр жа ла осам сед ни ца, док је Из вр шни од бор РЛКВ 
одр жао 12 сед ни ца. 

чла но ви извшног од бо ра ре ги о нал не ле кар ске ко мо-
ре вој во ди не 

Пред сед ник ИО
Прим. др ПРЕ ДРАГ РО ГУ ЛИћ 

Чла но ви ИО
Прим. др МАР КО СЕН ТЕ  
Др РА ДО СЛАВ БЕ ЧЕ ЈАЦ 
Др ЗЛАТ КО ПА ПИћ
Проф. др ДУ ШАН КА ДО БА НО ВАЧ КИ
Прим др ВЛА ДИ МИР БЛА НУ ША 
Др ГОР ДА НА ГА ШПАР
Прим. др ДРА ГУ ТИН ДО НАТ, 
Прим. мр. сц. мед. МИ ХАЉ МИ РО СЛАВ, 
Прим. др ЈО ВАН ЂУ РИћ, 
Др МА РИ ЈА АН ТО НИћ, 
Др РАД МИ ЛА ПЕ ТРИН 
Прим. мр. сц. мед. ДРА ГАН РАН КОВ, 
Др жИ ВО РАД ЛА ЗА РЕ ВИћ, 

чла но ви скуп шти не ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре вој-
во ди не

Прим. др МАР КО СЕН ТЕ
Мр сц. мед. др ТА ТЈА НА С. СТОЈ ШИћ   
Др ЈА СМИ НА ПЕ ТРО ВИћ-ТАН КО ВИћ 
Др ДРА ГАН РО КВИћ
Др РА ДО СЛАВ БЕ ЧЕ ЈАЦ 
Др сц. мед. ЉИ ЉА НА ЈО ВА НО ВИћ 
Др ЗЛАТ КО ПА ПИћ
Проф. др МИ ЛАН АН ТО НИћ
Проф. др ДУ ШАН КА ДО БА НО ВАЧ КИ   
Проф. др ЕДИ ТА СТО КИћ   
Проф. др МИ ЛАН СИ МИћ   
Проф. др МИР ЈА НА МАР ТИ НОВ-ЦВЕ ЈИН 
Др ГОР ДА НА ГА ШПАР  
Прим. др ПРЕ ДРАГ РО ГУ ЛИћ 
ДрЗО РАН БУ ЛА ТО ВИЧ 
Др сц. мед.ЈЕ ЛЕ НА СТО ШИћ 
Др сц. мед.ГОР ДА НА МР ЂА НОВ
Прим др ВЛА ДИ МИР БЛА НУ ША
ДрМИ ЛЕ ТА ПО ПОВ 

 отва ра ње кан це ла ри ја рЛКв
На осно ву од лу ке ИО РЛКВ отво ре не су кан це ла ри је у 

сле де ћим гра до ви ма Вој во ди не: Срем ска Ми тро ви ца, Сом-
бор, Су бо ти ца, Ки кин да, Вр шац и Зре ња нин, док је отва ра-
ње кан це ла ри је у Пан че ву у при пре ми. Кан це ла ри је оп-
слу жу ју све чла но ве РЛКВ.

Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра Вој во ди не по се ду је ажур ну 
ба зу по да та ка, Ин фор ма ци о ни си стем,Wеб пор тал и отво-
ре не кан це ла ри је по цен три ма Вој во ди не и на тај на чин 
је ис пу ни ла сва че ти ри пред у сло ва нео п ход на за ор га ни-
за ци ју из бо ра.

Од мах на кон до де ле ли цен ци чла но ви ма и на кон по чет-
ка из да ва ња Гла си ла Ко мо ре РЛКВ мо же се при сту пи ти до-
пун ским из бо ри ма за чла но ве Скуп шти не РЛКВ.

У Скуп шти ни Ауто ном не По кра јин не Вој во ди не 15. 12. 
2008. го ди не упри ли че на је сим бо лич на све ча ност по во-
дом по чет ка до де ле ли цен ци чла но ви ма Ре ги о нал не ле-
кар ске ко мо ре Вој во ди не. Све ча но сти су, по ред чла но ва 
РЛКВ, при су ство ва ли пред сед ник Скуп шти не АП Вој во ди-
не, Пред сед ник Из вр шног ве ћа АП Вој во ди не, По кра јин ски 
се кре тар за здрав ство и дру ги углед ни го сти. 

На кон све ча но сти, за по че та је ин тен зив на кам па ња по-
де ла ли цен ци по здрав стве ним уста но ва ма на те ри то ри ји 
Вој во ди не и оче ку је мо да се, до кра ја ја ну а ра 2009. го ди не, 
уру че ли цен це свим чла но ви ма РЛКВ.

Па ра лел но са по де лом ли цен ци, у то ку је упис но вих 
чла но ва ко мо ре та ко да ће Ре ги о нал на Ле кар ска Ко мо ра 
Вој во ди не, ве ро ват но, уско ро бро ја ти го то во 6.000 ре дов-
них чла но ва.

Пред сед ник Ре ги о нал не
ле кар ске ко мо ре Вој во ди не

др зо ран бу ла то вић

дР АТИЛА чЕНГЕРИ дОдЕљуЈЕ ЛИцЕНцу
уПРАвНИКу вОЈНЕ БОЛНИцЕ у 
ПЕТРОвАРАдИНу ПуКОвНИКу дР БРКљАчу
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// ор ГА ни зА ци о нА ше мА рЛК бе о ГрА дА // 

скуп шти на рЛК бе о гра да
Укуп но до са да је одр жа но шест сед ни ца Скуп шти не РЛК 

Бе о гра да.
На пр вој кон сти ту тив ној сед ни ци Скуп шти не ре ги о нал-

не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да одр жа ној 24. ја ну а ра 2007. го-
ди не иза бра ни су:
–  за пред сед ни ка РЛК Бе о гра да, проф. др Ми ро слав Ву ко-

са вље вић,
–  за пред сед ни ка Из вр шног од бо ра РЛК Бе о гра да, др Та тја-

на Ра до са вље вић,
–  за пот пред сед ни ка РЛК Бе о гра да, др Гор да на Ру шчу клић.
–  за пот пред сед ни ка Из вр шног од бо ра РЛК Бе о гра да, проф. 

др Ма ри јан Но ва ко вић са ВМА. 
 
из вр шни од бор рЛК бе о гра да
Пред ло же ни су и иза бра ни чла но ви стал ног са ста ва Из-

вр шног од бо ра РЛК Бе о гра да:
– проф. др Зо ра на Ва си ље вић, 
– проф. др Не бој ша Стан ко вић, 
– прим. др Дра га на На лић, 
– доц. Др Ми ро слав Гра нић. 
– др Дра га на Ми лу ти но вић. 

По себ ни од бо ри рЛК бе о гра да
Осно ва ни су по себ ни од бо ри РЛК Бе о гра да и иза бра ни 

су пред сед ни ци а на сед ни ци Из вр шног од бо ра РЛК Бе о-
гра да од 10. мар та. 2008. го ди не иза бра ни су и но ви чла-
но ви:

– Од бор за струч на пи та ња и струч ни над зор, пред сед-
ник – доц. др Вељ ко То до ро вић и но ви члан, др Гор да на Ру-
шчу клић 

– Од бор за јав но здра вље и при мар ну здрав стве ну за-
шти ту, пред сед ник – др Ве ра Рот-Гла ва но вић и но ви члан 
др Ли ди ја Ма нић 

– Од бор за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну за шти-
ту, пред сед ник – проф. др Ран ко Ра и че вић и но ви члан доц. 
др Ми ро слав Гра нић. 

За пред сед ни ка По себ ног од бо ра за се кун дар ну и тер ци-
јар ну здрав стве ну за шти ту из при ват ног сек то ра, иза бра на 
је др Дра га на Ми лу ти но вић. 

– Од бор за ме ди цин ску ети ку, пред сед ник – др Ми лу тин 
Вла хо вић и но ви члан, проф. др Дра го слав Ер це го вац из 
при ват ног сек то ра. 

– Од бор за ме ди цин ско обра зо ва ње, пред сед ник – проф. 
др На да Дим ко вић из др жав ног сек то ра и но ви члан др Ма-
ри на Дра го вић из при ва тог сек то ра. 

– Од бор за при мар ну и здрав стве ну за шти ту, пред сед ник 

ОСНИ ВА ЊЕ И ПО ЧЕ ЦИ РА ДА РЛК БЕ О ГРА ДА

ОД ПО СЛОВ НИ КА
ДО СУ ДА ЧА СТИ
УКУ ПАН БРОЈ ЛЕ КА РА, КО ЈИ ПРЕ МА МЕ СТУ ПРЕ БИ ВА ЛИ ШТА ПРИ ПА ДА ЈУ 
РЕ ГИ О НАЛ НОЈ ЛЕ КАР СКОЈ КО МО РИ БЕ О ГРА ДА, УПИ СА НИХ У ИМЕ НИК ЛКС ЈЕ 9.870, 
ОД ТО ГА ЈЕ 9.085 СТЕ КЛО УСЛОВ ЗА ДО БИ ЈА ЊЕ ЛИ ЦЕН ЦЕ // ДО СА ДА ЕВИ ДЕН ТИ РА НО 
473 ЛЕ КА РА ОСНИ ВА ЧА ПРИ ВАТ НИХ УСТА НО ВА

Н
а кон сти ту тив ној сед ни-
ци Скуп шти не Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре Бе о гра да 
одр жа ној 24. ја ну а ра 2007.  

го ди не осно ва на је Регионалнa ле-
кар ска ко мо ра Бе о гра да. „Про гла-
сом о упи са док то ра ме ди ци не у 
ЛКС“ за по чео је упис 01. сеп тем бра. 
2007. го ди не за кључ но са 31. ок то-
бром 2007. го ди не. РЛК Бе о гра да је 
би ла у при вре ме ним про сто ри ја ма 
на адре си у ул. Бран ко вој 8. (у про-
сто ри ја ма СЛФ Ср би је). 

Ан га жо ва но осо бље РЛК Бе о гра да 
по че ло је са при је мом до ку мен та-
ци је док то ра са под руч ја Бе о гра да 
у ве о ма оте жа ним усло ви ма. У том 
крат ком пе ри о ду при мље на је до ку-
мен та ци ја за око 9.000 ле ка ра. РЛК 
Бе о гра да пре се ли ла се 23. де цем бра 
2007. го ди не у про сто ри је Срп ског 
ле кар ског дру штва у ул. Џор џа Ва-
шинг то на број 19 где је оста ла до 13. 
сеп тем бра 2008. го ди не.

Струч на слу жба РЛКБ је зва нич-
но,пу тем кон кур са,обра зо ва на то ком 
апри ла и ма ја 2008. го ди не. По ред 
стал но за по сле них у РЛКБ би ла су 
ан га жо ва на ли ца уго во ром о при-
вре ме ним и по вре ме ним по сло ви ма 
што је би ло нео п ход но због ажу ри ра-
ња и фор ми ра ња до си јеа ле ка ра. До-
ку мен та ци ја свих чла но ва РЛКБ је 
уло же на у фа сци кле и ре ги стра то ре 
а за тим је фор ми ра на ар хи ва.

Од апри ла до ју на 2008. го ди не по-
сла та су ре ше ња о упи су у Име ник 
ко мо ре на кућ не адре се свим чла-
но ви ма РЛК Бе о гра да,њих око 9.680. 
Од то га 9.078 је ис пу ни ло услов за 
до би ја ње ли цен це. Пре ма из ве шта ју 
до са да је еви ден ти ра но 473 ле ка ра 
осни ва ча при ват них уста но ва.

Скло пљен је аутор ски уго вор са 
Де ја ном Миц ко ви ћем за уре ђе ње 
ин фор ма ци о ног си сте ма под на зи-
вом „Си стем ле кар“ ко ји пред ста вља 
ба зу по да та ка за око 10.000 ле ка ра 

са ком плет ним по да ци ма. У „Си стем 
ле кар“ укљу че на је и ба за по да та ка за 
во ђе ње еви ден ци је упла та чла на ри-
на ле ка ра,еви ден ци је упла та за упис 
ле ка ра у Име ник Ко мо ре и еви ден-
ци ја упла та за до би ја ње ли цен це.

Струч на слу жба РЛК Бе о гра да се 
пре се ли ла 13. сеп тем бра 2008. го ди-
не у про сто ри је за ду жби не др Ми ло-
са вље ви ћа у ули ци Кра љи це На та-
ли је број 3. Ар хи ви ра но је око 10.000 
до си јеа у ме тал ним ор ма ри ма чи ме 
је обез бе ђе на њи хо ва си гур ност. По-
слов ни про стор је опре мљен кан це-
ла риј ским на ме шта јем и тех ни ком 
нео п ход ном за рад струч не слу жбе.

У До му На род не Скуп шти не Ре-
пу бли ке Ср би је, 22. 10. 2008. го ди не 
на све чан на чин је до де ље но пр вих 
70 ли цен ци. Пре о ста ле ли цен це ће 
се до де ли ти до кра ја 2008. го ди не. 
Оста је да се,на ни воу Ре ги о на, до го-
во ри на чин ка ко до де ли ти пре о ста-
ле ли цен це.
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– проф. др Слав ко Си ме у но вић и но ви члан, проф. др До-
бри во је Ла за ре вић 

– За пред сед ни ка Скуп шти не РЛК Бе о гра да иза бран је др 
Пе тар Ста но је вић а за пот пред сед ни ка РЛК Бе о гра да иза-
бран је ака де мик проф. др Ми о драг Чо лић.

– За подтпред сед ни ка Скуп шти не РЛК Бе о гра да из при-
ват ног сек то ра иза бра на је др Ма ри на Дра го вић

На ис тој сед ни ци ИО РЛК Бе о гра да усво јен је При вре ме ни 
пра вил ник о ра ду и из бо ри ма ор га на и те ла РЛК Бе о гра да.

сед ни це из вр шног од бо ра рЛК бе о гра да
Укуп но је одр жа но до са да шест сед ни ца Из вр шног од бо-

ра РЛК Бе о гра да.
НА ПР ВОЈ СЕД НИ ЦИ одр жа ној 11. фе бру а ра 2008. го ди не:
Усво јен је По слов ник о ра ду РЛК Бе о гра да.
До не та је Од лу ка да се днев ни це ис пла ћу ју у из но су од 

1.200,00 ди на ра пре ко 80 км уда ље но сти и пре ко 12 са ти 
тра ја ња слу жбе ног пу то ва ња,те да се до но се до ка зи о ко-
ри шће ном пре во зном сред ству, са гла сно За ко ну и дру гим 
ва же ћим про пи си ма.

До не то је ре ше ње о ис пу ње но сти усло ва за упис у Име ник 
РЛКБ.

Усво јен је пред лог да се рас пи ше кон курс за при јем се-
кре та ра и дво је еко но ми ста-бла гај ни ка РЛКБ.

НА ДРУ ГОЈ СЕД НИ ЦИ одр жа ној 31. мар та 2008. го ди не,до-
не та је од лу ка о из бо ру се кре та ра и два бла гај ни ка–еко но-
ми ста РЛК Бе о гра да.

 НА ТРЕ ћОЈ СЕД НИ ЦИ одр жа ној 21. апри ла 2008. го ди не, до-
не та је од лу ка ко јом се проф. др Ми ро сла ву Ву ко са вље ви ћу:

– одо бра ва оро ча ва ње нов ча них сред ста ва РЛКБ у ода-
бра ну бан ку,

– овла шћу је да за кљу чи уго вор о по слов но-тех нич кој са-
рад њи са Срп ским ле кар ским дру штвом из Бе о гра да, 

овла шћу је са ауто ром ин фор ма ци о ног си сте ма, дипл. 
инг. Де ја ном Миц ко ви ћем за кљу чи уго вор у скла ду с за ко-
ном о јав ним на бав ка ма.

– До не та је од лу ка ко јом се по твр ђу је из бор Ни ко ле Лап-
че ви ћа, ди пло ми ра ног прав ни ка са по ло же ним пра во суд-
ним ис пи том, за се кре та ра РЛКБ.

НА ЧЕ ТВР ТОЈ СЕД НИ ЦИ одр жа ној 22. апри ла 2008. го ди-
не до не та је од лу ка:

– да Гла си ло тре ба да бу де у влaсништ ву ЛКС, 
– да из да вач ки са вет и уре ђи вач ки од бор тре ба да се би-

ра ју на Скуп шти ни ЛКС из ре до ва де ле га та ЛКС на пред лог 
пред став ни ка ре ги о нал них ко мо ра,

– да вла сник огла сног про сто ра тре ба да бу де ЛКС,
– да Гла си ло тре ба да из ла зи 4 до 6 пу та го ди шње и да се 

из да вач иза бе ре у скла ду са За ко ном о јав ним на бав ка ма. 
Упу ћен је пред лог УО ЛКС за про ме ну ра чу но вод стве не 

аген ци је и из бор аген ци је ко ја има се ди ште на те ри то ри ји 
Бе о гра да.

НА ПЕ ТОЈ СЕД НИ ЦИ одр жа ној 03. ок то бра 2008. го ди не у 
пр о  сто ри ја ма Кра љи це На та ли је број 3. ИО РЛК Бе о гра да је:

– пред сед ни ку РЛКБ, проф. др Ми ро сла ву Ву ко са вље ви ћу 
ода ло при зна ње за успе шно за вр ше не по ве ре не по сло ве око 
до де ле ре ше ња о упи су у Име ник чла но ви ма Ко мо ре,фор-
ми ра ња ар хив ске гра ђе, ус по ста вља ња ин фор ма ци о ног си-
сте ма,

– до нео од лу ку ко јом је јед но гла сно усво јен спи сак од 70 
ле ка ра за до де лу ли цен ци,

– да ти су пред ло зи за су ди је пр во сте пе ног Су да ча сти,
– да та је пре по ру ка да за су ди је тре ба да бу ду иза бра ни 

љу ди ви со ких мо рал них вред но сти и да су апо ли тич ни,
– да до кра ја го ди не УО ЛКС мо ра би ти у ком плет ном са-

ста ву,
– др Дра га на Ми лу ти но вић је пред ло же на за из бор под-

пред сед ни ка ИО РЛКБ из при ват ног сек то ра,
– да су сви чла но ви Ко мо ре у оба ве зи да пла ћа ју чла на ри-

ну од 12. фе бру а ра 2008. го ди не ка ко сто ји у ре ше њу о упи су 
у Име ник Ко мо ре и о истом оба ве сти ти об ра чун ске слу жбе 
здрав стве них и оста лих уста но ва,

– од лу ка да се из вр ши ре ба ланс бу џе та РЛКБ и да се из 
тих сред ста ва ис фи нан си ра штам па ње око 10.000 омо та 
фа сци кли за ли цен це.

НА ШЕ СТОЈ СЕД НИ ЦИ ИО РЛК Бе о гра да ко ја је одр жа на да-
на 14. но вем бра. 2008. го ди не:

– пред ло же ни су кан ди да ти за но ве чла но ве По себ них 
од бо ра РЛК Бе о гра да ко ји су иза бра ни на сед ни ци Скуп-
шти не РЛК Бе о гра да, 

– пред ло же ни су кан ди да ти за су ди је Су до ва ча сти и Вр-
хов ног су да ча сти,
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– по стиг нут је до го вор око по де ле ли цен ци
– од лу ка да ле ка ри ко ји су завр ши ли Сто ма то ло шки фа-

кул тет а спе ци ја ли зи ра ли на ме ди цин ском фа кул те ту до-
би ја ју ли цен цу Сто ма то ло шке ко мо ре.

На ис тој сед ни ци пред ло же ни су а на сед ни ци Скуп шти-
не РЛК Бе о гра да од 14. но вем бра. 2008. го ди не, иза бра не су 
су ди је су до ва ча сти пр вог сте пе на РЛК Бе о гра да; 

Пр во сте пе ни суд ча сти рЛК бе о гра да
1. Проф. др Ан ка Ста но је вић Па о вић, при ват ни сек тор 
2. Доц др Иви ца Ми ло са вље вић, фо рен зи чар.
3. Др Ра до слав Ра до са вље вић, па то лог, при ват ни сек тор
4. Др Љи ља на Ко лар ски Не на дић
5. Др Је ли ца По по вић, при ма ри јус
6. Проф. др Ми ро сла ва Ја шо вић-Га шић, пси хи ја тар.
7. Проф. др Сло бо дан Са вић, др жав ни сек тор

Пред став ни ци су да ча сти рЛК бе о гра да
у вр хов ни суд ча сти ЛКс

1.  Бо ри сав Јан ко вић из ин сти ту та „ Мај ка и де те“ – др жав-
ни сек тор

2. Ми ћо Ђу ри чић, „ГА ЛА ТЕА“ –при ват ни сек тор

// из ве штАЈ о до де Ли Ли цен ци //

На сед ни ца ма Из вр шног од бо ра РЛК Бе о гра да и Скуп-
шти не РЛК Бе о гра да одр жа них 14. но вем бра 2008. го ди не, 
ка да се од лу чи ва ло о ор га ни за ци ји до де ле ли цен ци ле ка-
ри ма до не та је од лу ка да се пре све га ор га ни зу је са ста нак 
са ди рек то ри ма здрав стве них уста но ва у Бе о гра ду и по-
стиг не до го вор око фор ми ра ња та ко зва них пунк то ва од но-
сно до ма ћи на оста лим здрав стве ним уста но ва ма.

Са ста нак са ди рек то ри ма је одр жан 24. но вем бра 2008. 
го ди не у Скуп шти ни оп шти не Но ви Бе о град. Струч на слу-
жба РЛК Бе о гра да је, пре ма до го во ру са ди рек то ри ма, на-
пра ви ла ше му до ма ћи на и го сти ју здрав стве них уста но ва, 
са укуп ним бро јем ли цен ци, на сле де ћи на чин:

КБЦ ЗЕ МУН ......................................................................................  208
КБЦ ЗВЕ ЗДА РА ...............................................................................  280
КБЦ ДРА ГИ ША МИ ШО ВИћ .......................................................  228
КБЦ БЕ жА НИЈ СКА КО СА ...........................................................  177
УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКА ДЕ ЧИ ЈА КЛИ НИ КА – „ТИР ШО ВА“ ......  124
КЛИ НИЧ КИ ЦЕН ТАР СР БИ ЈЕ ....................................................1227
ГИ НЕ КО ЛО ШКО АКУ ШЕР СКА КЛИ НИ КА 
„НА РОД НИ ФРОНТ“ ......................................................................  143
ВОЈ НО МЕ ДИ ЦИН СКА АКА ДЕ МИ ЈА .......................................  542
ГРАД СКИ ЗА ВОД ЗА ХИТ НУ МЕ ДИ ЦИН СКУ ПО МОћ .....  202
ИН СТИ ТУТ ЗА ОН КО ЛО ГИ ЈУ И РА ДИ О ЛО ГИ ЈУ СР БИ ЈЕ ...  160
ИН СТИ ТУТ ЗА ОР ТО ПЕД СКО – ХИ РУР ШКЕ 
БО ЛЕ СТИ „БА ЊИ ЦА“ .....................................................................   16
ИН СТИ ТУТ ЗА ЗА ШТИ ТУ МАЈ КЕ И ДЕ ТЕ ТА 
„ДР ВУ КАН ЧУ ПИћ“ ....................................................................... 157
МЕ ДИ ЦИН СКИ ФА КУЛ ТЕТ .......................................................... 486
ДОМ ЗДРА ВЉА „ДР МИ ЛУ ТИН ИВ КО ВИћ“ 
– ПА ЛИ ЛУ ЛА .................................................................................... 223
ДОМ ЗДРА ВЉА „ДР СИ МО МИ ЛО ШЕ ВИћ“ 
– ЧУ КА РИ ЦА ..................................................................................... 178
ДОМ ЗДРА ВЉА МЛА ДЕ НО ВАЦ ................................................    67
ДОМ ЗДРА ВЉА НО ВИ БЕ О ГРАД ..............................................  228
ДОМ ЗДРА ВЉА РА КО ВИ ЦА .......................................................  109
ДОМ ЗДРА ВЉА СТА РИ ГРАД .....................................................  138
ДОМ ЗДРА ВЉА ВО жДО ВАЦ ......................................................  176
ДОМ ЗДРА ВЉА ЗЕ МУН ...............................................................  200
ДОМ ЗДРА ВЉА ЗВЕ ЗДА РА .........................................................  134
ДОМ ЗДРА ВЉА ВРА ЧАР ..............................................................    95
ДОМ ЗДРА ВЉА ЛА ЗА РЕ ВАЦ .....................................................  108

По до го во ру са ди рек то ри ма здрав стве них уста но ва од ре-
ђе ни су да ту ми и вре ме до де ле ли цен ци, на сле де ћи на чин:

ДЗ ЗЕ МУН – све ча на до де ла ли цен ци за ка за на за 27. де-
цем бар. 2008. 

ДЗ НО ВИ БЕ О ГРАД, 23. де цем бар 2008. 
ИН СТИ ТУТ ЗА ЗА ШТИ ТУ МАЈ КЕ И ДЕ ТЕ ТА „ДР ВУ КАН ЧУ-

ПИћ“, 16. де цем бар 2008. го ди не 
УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ ДЕ ЧИ ЈА КЛИ НИ КА –„ТИР ШО ВА“, 15. де-

цем бар 2008. го ди не 
ДЗ СТА РИ ГРАД, 16. де цем бар 2008. го ди не 
ДЗ ВО жДО ВАЦ, 25. де цем бар 2008. го ди не
ДЗ РА КО ВИ ЦА, 26. де цем бар 2008. године 
ДЗ ЧУ КА РИ ЦА“СИ МО МИ ЛО ШЕ ВИћ, 24. де цем бар 2008. 

го ди не 
ИН СТИ ТУТ ЗА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ БЕ О ГРАД – У МЛА ДЕ НО-

ВА ЦУ, 17. де цем бар 2008. 
ДЗ ПА ЛИ ЛУ ЛА, 22. де цем бар 2008. 

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ РАД НИ КА „жЕ ЛЕ ЗНИ-
ЦА СР БИ ЈЕ“, 22. де цем бар 2008. 

ИН СТИ ТУТ ЗА ОН КО ЛО ГИ ЈУ И РА ДИ О ЛО ГИ ЈУ СР БИ ЈЕ, 22. 
де цем бар 2008.

ИН СТИ ТУТ ЗА НЕ У РОП СИ ХИ ЈА ТРИЈ СКЕ БО ЛЕ СТИ „ ДР ЛА-
ЗА ЛА ЗА РЕ ВИћ“, 17. де цем бар 2008. 

ИН СТИ ТУТ ЗА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ – БЕ О ГРАД, 17. де цем бар 
2008. 

КБЦ ЗВЕ ЗДА РА, 17 и 18. де цем бар. 2008. 
КЛИ НИЧ КИ ЦЕН ТАР СР БИ ЈЕ, 20. де цем бар 2008. 
ИН СТИ ТУТ ЗА МЕН ТАЛ НО ЗДРА ВЉЕ ПАЛ МО ТИ ћЕ ВА, 18. 

де цем бар 2008. 
СПЕ ЦИ ЈАЛ НА БОЛ НИ ЦА „СВЕ ТИ СА ВА“, 30. де цем бар 2008.
По де ла ли цен ци за ПРИ ВАТ НИ КЕ-ОСНИ ВА ЧЕ ПРИ ВАТ-

НИХ ОР ДИ НА ЦИ ЈА пред ви ђе на је 28. де цем бра 2008. у све-
ча ној са ли Скуп шти не Оп шти не Но ви Бе о град. Зва нич ни 
пред став ни ци су ди рек тор ка ЛКС др Та тја на Ра до са вље вић 
и др На да Ра дан Ми ло ван чев.

Ор га ни зо ва но је при су ство зва нич них Пред став ни ка Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је и РЛК Бе о гра да у здрав стве ним уста-
но ва ма – до ма ћи ни ма, на сле де ћи на чин: 

ПуНЕ РуКЕ ПОСЛА: ИСПОМОћ СТИГЛА И Од СТудЕНАТА



 1.  УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКА ДЕЧ ЈА КЛИ НИ КА – „ТИР ШО ВА“ 
– др Та ња Ра до са вље вић

 2. ДЗ СТА РИ ГРАД – др Та ња Ра до са вље вић
 3.  ИН СТИ ТУТ ЗА ЗА ШТИ ТУ МАЈ КЕ И ДЕ ТЕ ТА „ДР ВУ КАН 

ЧУ ПИћ“ – др Ли ди ја Ма нић
 4.  ВМА – проф. др Ми ро слав Ву ко са вље вић и др Та ња Ра-

до са вље вић
 5.  ИН СТИ ТУТ ЗА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ БЕ О ГРАД- „СЕЛ ТЕРС“ 

МЛА ДЕ НО ВАЦ – др Гор да на Ру шчу клић
 6.  ИН СТИ ТУТ ЗА НЕ У РОП СИ ХИ ЈА ТРИЈ СКЕ БО ЛЕ СТИ;„ДР 

ЛА ЗА ЛА ЗА РЕ ВИћ“ – др Пе ра Ста но је вић
 7. ИН СТИ ТУТ ЗА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ БЕ О ГРАД – др Ве ра Рот
 8. КБЦ ЗВЕ ЗДА РА – др Та ња Ра до са вље вић
 9.  ИН СТИ ТУТ ЗА МЕН ТАЛ НО ЗДРА ВЉЕ ПАЛМOТИћЕВА 

– др Ми лу тин Вла хо вић
10. КЛИ НИЧ КИ ЦЕН ТАР СР БИ ЈЕ – др Та ња Ра до са вље вић
11. ДЗ ВРА ЧАР – проф.др Ми ро слав Ву ко са вље вић
12. ДЗ ПА ЛИ ЛУ ЛА – др Зо ран Ми ли ће вић 

13.  ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ РАД НИ КА „жЕ ЛЕ-
ЗНИ ЦА СР БИ ЈЕ“ – др Та ња Ра до са вље вић

14.  ИН СТИ ТУТ ЗА ОН КО ЛО ГИ ЈУ И РА ДИ О ЛО ГИ ЈУ СР БИ ЈЕ 
– др Пе ра Ста но је вић

15.  ГИ НЕ КО ЛО ШКА-АКУ ШЕР СКА КЛИ НИ КА НА РОД НИ 
ФРОНТ – др На да Ра дан Ми ло ван чев

16. ДЗ НО ВИ БЕ О ГРАД – др Та ња Ра до са вље вић
17.  ДЗ ЧУ КА РИ ЦА „СИ МО МИ ЛО ШЕ ВИћ” 

– др Пе ра Ста но је вић
18.  ИН СТИ ТУТ ЗА КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР НЕ БО ЛЕ СТИ 

„ДЕ ДИ ЊЕ“ – проф.др Ми ро слав Ву ко са вље вић
19. ДЗ ЛА ЗА РЕ ВАЦ – др Ми ро слав Гра нић
20. ДЗ ВО жДО ВАЦ – др Дра га на На лић
21.  КБЦ „ДРА ГИ ША МИ ШО ВИћ“ 

– проф. др Ми ро слав Ву ко са вље вић
22.  ДЗ „ЗВЕ ЗДА РА“  – др Ми лу тин Вла хо вић 

и др Дра га на На лић
23. MEДИЦИНСКИ ФА КУЛ ТЕТ – др Дра га на Ми лу ти но вић

24. ДЗ ОБРЕ НО ВАЦ – др Гор да на Ру шчу клић
25.  ГРАД СКИ ЗА ВОД ЗА ХИТ НУ МЕ ДИ ЦИН СКУ ПО МОћ 

– др Дра га на Ми лу ти но вић   
26. ДЗ РА КО ВИ ЦА – др Пе ра Ста но је вић
27. КБЦ БЕ жА НИЈ СКА КО СА – др Ми ро слав Ву ко са вље вић
28. КБЦ ЗЕ МУН – др На да Ра дан Ми ло ван чев
29. ДЗ ЗЕ МУН – др Ли ди ја Ма нић
30.  ИН СТИ ТУТ ЗА ОР ТО ПЕД СКО-ХИ РУР ШКЕ БО ЛЕ СТИ 

„БА ЊИ ЦА“ – не ма ју све ча ност
31.  СПЕ ЦИ ЈАЛ НА БОЛ НИ ЦА; „СВЕ ТИ СА ВА“ 

– др На да Ра дан Ми ло ван чев 
32.  За ПРИ ВАТ НИ КЕ – осни ва че при ват них ор ди на ци ја 

– др Та ња Ра до са вље вић и др На да Ра дан Ми ло ван чев
 Уку пан број ле ка ра, ко ји пре ма ме сту пре би ва ли шта при-
па да ју Ре ги о нал ној ле кар ској ко мо ри Бе о гра да, упи са них 
у Име ник ЛКС је 9.870, од то га је 9.085 сте кло услов за до-
би ја ње ли цен це.

из ве штај при пре ми ла
се кре тар ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре бе о гра да 

сла ђа на Га врић, дипл. прав ник,
пред сед ник ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре бе о гра да, 

проф. др ми ро слав ву ко са вље вић
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К
он сти ту тив на сед ни ца Скуп шти не РЛКЦЗС одр-
жа на је 26. ја ну а ра 2007. го ди не,у про сто ри ја ма 
ХЕ МО ФАР МА у Кра гу јев цу. На пр вој сед ни ци иза-
бра ни су пред сед ник и пот пред сед ни ци РЛК,пред-

сед ник, пот пред сед ни ци и чла но ви Из вр шног од бо ра РЛК, 
пред сед ник и чла но ви Ко ми си је за при јем и еви ден ци ју 
упи са них чла но ва, као и пред сед ни ци По себ них од бо ра Ко-
мо ре. Скуп шти на је од кон сти ту и са ња одр жа ла 10 сед ни ца.

У ци љу лак ше ко му ни ка ци је чла но ва Ко мо ре са Струч-
ном слу жбом и дру гим ор га ни ма, у пла ну је отва ра ње 
под руч них кан це ла ри ја Ре ги о нал не ко мо ре 
ко ји ма ће би ти об у хва ће ни од ре ђе ни де ло-
ви ре ги о на са цен три ма у Ло зни ци, Ва ље ву, 
Сме де ре ву, ћу при ји, Кра ље ву, Чач ку, Ужи цу, 
Но вом Па за ру и Шап цу. До ста вљен је до пис 
здрав стве ним цен три ма са мол бом за обез-
бе ђе ње по јед не кан це ла ри је за ко је је Ко-
мо ра обез бе ди ла основ ну опре му (ра чу нар, 
мул ти функ циј ски уре ђај – ске нер, факс и те-
ле фон ).

Кон сти тУ и сА ње од бо рА // Кон сти ту-
тив на сед ни ца по себ них од бо ра Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре за цен трал ну и за пад ну Ср-
би ју одр жа на је 9. ок то бра 2008. Ти ме је омо-
гу ћен по че так ра да од бо ра у до ме ни ма ко ји 
су у њи хо вој над ле жно сти, а све у ци љу ефи-
ка сни јег де ло ва ња Ко мо ре у ре ша ва њу про-
бле ма ле кар ства. 

При јем зах те ва за упис у Име ник ле ка ра и 
уста но ва ко ји су ујед но и зах те ви за из да ва ње ли цен ци по-
чео је 1. сеп тем бра. 2007. У пе ри о ду од 22. 11. 2007. го ди не 
до 14. 12. 2007. го ди не уз по моћ Струч не слу жбе, Ко ми си-
ја за пре глед при спе лих при ја ва из вр ши ла је пре глед све 
при сти гле до ку мен та ци је. 

Та ко ђе је на ста вљен рад на на кнад ном при је му при ја ва, 
као и из два ја ње не пот пу них зах те ва за упис и оба ве шта ва-
ње под но си ла ца зах те ва о оба ве зи да до ста ве по треб ну до-
ку мен та ци ју. У на зна че ном пе ри о ду при пре мљен је на црт 
ре ше ња о упи су у Име ник ле ка ра и ре ше ња о ис пу ње но сти 
усло ва за из да ва ње ли цен це.

По чев од 22. де цем бра 2007. го ди не, Струч на слу жба је 
за по че ла унос по да та ка у елек трон ску ба зу по да та ка. До-
ста вље ни су спи ско ви при ја вље них ле ка ра Ле кар ској ко-
мо ри Ср би је за по тре бе при ба вља ња уве ре ња из ка зне не 
еви ден ци је. Од 1. де цем бра 2007. го ди не от по че ло је уру-
че ње ре ше ња о упи су у Име ник ле ка ра ко је и да нас тра је 
има ју ћи у ви ду стал не про ме не у еви ден ци ји (под но ше ње 
но вих при ја ва, про ме на ме ста пре би ва ли шта и сл). 

За кључ но са 1. ок то бром 2008. го ди не у Име ник ле ка ра 
упи са но је 5.671 ле кар, а од тог бро ја 5.242 ис пу ња ва ју услов 
за до би ја ње ли цен ци. За вр ше но је ске ни ра ње фо то гра фи ја 

ле ка ра за по тре бе из ра де члан ских кар ти и по да ци су до-
ста вље ни Ле кар ској ко мо ри Ср би је. Са чи ње ни су спи ско ви 
као по лаз за ба зу по да та ка за др жав не и при ват не здрав-
стве не уста но ве (ор ди на ци је) са мо гућ но шћу пре тра ге по 
раз ли чи тим осно ва ма. Ура ђе не су и при пре ме за из ра ду 
би рач ких спи ско ва, а чла но ви ма Скуп шти не до ста вљен 
ини ци јал ни пред лог из бор них је ди ни ца ра ди до но ше ња 
од лу ке о из бор ним је ди ни ца ма ка ко би би ли ура ђе ни ко-
нач ни би рач ки спи ско ви за спро во ђе ње до пун ских из бо ра. 
Струч на слу жба Ре ги о нал не ко мо ре сва ко днев но оба ве-

шта ва ле ка ре ко ји јој се обра ћа ју пру жа ју ћи ин фор ма ци је 
ре зли чи те вр сте, а ко је се од но се на рад ко мо ре.

Нов ча на сред ства ко ја се на ла зе на ра чу ну Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре цен трал не и за пад не Ср би је код ProC re dit 
Bank у Кра гу јев цу, оро ча ва ју се сва ка три ме се ца по ис те ку 
ро ка оро че ња, на но ва три ме се ца уве ћа на за из нос сло-
бод них сред ста ва ко ја ни су нео п ход на за ре дов но функ ци-
о ни са ње Ко мо ре. 

Струч на слу жба је са за дат ком спро во ђе ња јав не рас-
пра ве о пред ло гу Пра вил ни ка о ра ду су да ча сти об и шла 
Ло зни цу, Ша бац, Ва ље во, Сме де ре во, ћу при ју, Но ви Па зар, 
Кра ље во, Ча чак, Ужи це, а рас пра ва је одр жа на и у Кра гу-
јев цу. Као ре зул тат спро ве де не јав не рас пра ве на те ри то-
ри ји ко ју по кри ва ова Ко мо ра на ста ли су пред ло зи ко ји су 
угра ђе ни у текст пред ло га Пра вил ни ка.

зА шти тА ПрА вА Ле КА рА // Ре ги о нал на ле кар ска ко мо-
ра за цен трал ну и за пад ну Ср би ју Ле кар ској ко мо ри Ср би је 
про сле ди ла је Пред лог о по кре та њу Ини ци ја ти ве за оце ну 
устав но сти и за ко ни то сти од ред би За ко на о здрав стве ној 
за шти ти ко ји се од но се на до пун ски рад здрав стве них рад-
ни ка, ко јим се у чла ну 277. огра ни ча ва пра во на до пун ски 

ФОР МИ РА ЊЕ РЛК ЗА ЦЕН ТРАЛ НУ И ЗА ПАД НУ СР БИ ЈУ 

КАН ЦЕ ЛА РИ ЈЕ ОД ШАПЦА 
ДО НОВОГ ПАЗАРА
ЗА КЉУЧ НО СА 1. ОК ТО БРОМ 2008. ГО ДИ НЕ У ИМЕ НИК ЛЕ КА РА УПИ СА НО ЈЕ 
5.671 ЛЕ КАР,А ОД ТОГ БРО ЈА 5.242 ИС ПУ ЊА ВА ЈУ УСЛОВ ЗА ДО БИ ЈА ЊЕ ЛИ ЦЕН ЦИ.
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рад по уго во ру из чла но ва 199-202 истог за ко на и на тај на-
чин се вр ши дис кри ми на ци ја по про фе си ји и огра ни ча ва 
пра во на рад ле ка ра. Ле кар ска ко мо ра Ср би је је по кре ну ла 
по сту пак пред Устав ним су дом.

Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра за цен трал ну и за пад ну Ср-
би ју рас по ла же ре пре зен та тив ним про сто ром. На ла зи се у 
ули ци Кра ља Алек сан дра I Ка ра ђор ђе ви ћа 104, тр жни цен-
тар Абра ше вић, у про сто ри ја ма ком па ни је „Хе мо фарм”,  
по слов ни це у Кра гу јев цу са ко јом је за кљу чен Уго вор о 
за ку пу. За по тре бе функ ци о ни са ња Струч не слу жбе Ре ги-
о нал не ле кар ске ко мо ре цен трал не и за пад не Ср би је обез-
бе ђен је по тре бан кан це ла риј ски на ме штај и опре ма. 

На ба вљен је софт вер ски па кет (ле гал на вер зи ја про гра-
ма) и ан ти ви ру сна за шти та за че ти ри ра чу на ра ко је Ко мо-
ра по се ду је, та ко што су тра же не по ну де ви ше су бје ка та 
ко ји се ба ве про да јом ових па ке та и иза бра на је нај по-
вољ ни ја по ну да. Обез бе ђе на је ин ста ла ци ја од го ва ра ју ћег 
про гра ма за пра ће ње про пи са и АДСЛ при кљу чак. Струч на 
слу жба, та ко ђе, рас по ла же фо то ко пир апа ра том и ла сер-
ским фак сом и ске не ром. Из вр ше но је до дат но обез бе ђе ње 
про сто ра по ста вља њем ин тер фо на и ви део над зо ра.

Пре ма Пра вил ни ку о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји 
Струч не слу жбе при сту пи ло се при је му у рад ни од нос пу-
тем огла са об ја вље ног у днев ном ли сту „По ли ти ка” пре ма 
усво је ној си сте ма ти за ци ји рад них ме ста:

– Се кре тар Ре ги о нал не Ле кар ске ко мо ре за цен трал ну и 
за пад ну Ср би ју, Рад ми ла Оки ље вић, дипл. прав ник са пра-
во суд ним ис пи том

– По слов ни се кре тар Ре ги о нал не ко мо ре, Је ле на Ко стић, 
проф. ен гле ског је зи ка

– Тех нич ки се кре тар Ре ги о нал не ко мо ре, Бран ко Ми ка-
рић, ин же њер ин фор ма ти ке

– Бла гај ник-еко но ми ста, Гор да на По па дић, еко ном ски 
тех ни чар.

ОР ГА НИ И ТЕ ЛА 

– За пред сед ни ка РЛКЦЗС иза бран је Мр сц. мед. Миљ ко 
Пе јић, при ма ри ус хи рур ги је из Ужи ца.

– За пот пред сед ни ке РЛК иза бра ни су др Ве сна Пе тро-
вић, спе ци ја ли ста оп ште ме ди ци не из Ја го ди не и др Бран-
ко Јо ва но вић, осни вач при ват не кар ди о ло шке ор ди на ци је 
из Кра ље ва .

– У Из да вач ки са вет гла си ла Ле кар ске ко мо ре Ср би је име-
но ван је др. мед. Сло бо дан Ки та но вић, спе ци ја ли ста ур гент-
не ме ди ци не из Кра гу јев ца.

– У Уре ђи вач ки од бор гла си ла Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
име но ва ни су:

1. мр сц. мед. Рај ко Ла за ре вић, при ват ни ги не ко лог из Кра-
гу јев ца и 

2. мр сц. мед. Сла ђа на Илић, дер ма то лог из ћу при је
скуп шти на ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за цен трал-

ну и за пад ну ср би ју:
– Миљ ко Пе јић, Ужи це, в. д. пред сед ни ка Скуп шти не до 

оба вља ња до пун ских из бо ра 
– Ве сна Пе тро вић, Ја го ди на
– Бран ко Јо ва но вић, Кра ље во (при ват на прак са): 
– Сло бо дан Ки та но вић, Кра гу је вац
– Зо ри ца Про кић, Кра гу је вац (при ват на прак са): 
– Ми лан Па ре за но вић, Кра ље во
– Љу бо мир Та сић, Сме де ре во
– Дра ган Та на сић, Ша бац
– Ми ли сав Ла зо вић, Ча чак
– Сла ђа на Илић, ћу при ја
– Бран ко Ра ди во је вић, Сме де ре во
– Ве ли мир Да шић, Аран ђе ло вац
– Та хир За трић, Но ви Па зар (при ват на прак са): 
– Се ад Ли чи на, Но ви Па зар
– Ми ро сла ва Јев тић, Сме де ре во (при ват на прак са): 
– Са ња Ми ло је вић, Кра гу је вац
– Ра да Пе тро вић, Ча чак
– Алек сан дар Иса ко вић, Ло зни ца
– Се ли мир Спа сић, Ва ље во
– Иви ца Ма рин ко вић, Кра ље во
– Пре драг Ми ја и ло вић, Ужи це

из вр шни од бор:
Пред сед ник: 1. Сло бо дан Ки та но вић, Кра гу је вац
Пот пред сед ник (др жав на прак са): 2. Алек сан дар Иса ко-

вић, Ло зни ца
Пот пред сед ник (при ват на прак са): 3. Зо ри ца Про кић, Кра-

гу је вац
 4. Ми лан Па ре за но вић, Кра ље во
 5. Љу бо мир Та сић, Сме де ре во
 6. Дра ган Та на сић, Ша бац
 7. Ми ли сав Ла зо вић, Ча чак
 8. Са ња Ми ло је вић, Кра гу је вац
 9. Пре драг Ми ја и ло вић, Ужи це
10. Ра да Пе тро вић, Ча чак
11. Сла ђа на Илић, ћу при ја
12. Та хир За трић, Но ви Па зар (при ват на прак са) 
13. Ве сна Пе тро вић, Ја го ди на
14. Ми ро сла ва Јев тић, Сме де ре во (прив. прак са)

над зор ни од бор:
пред сед ник: 1. Бран ко Ра ди во је вић, Сме де ре во
 2. Ве ли мир Да шић, Аран ђе ло вац
 3. Та хир За трић, Но ви Па зар (при ват на прак са)
За да так Од бо ра је да:
– вр ши над зор над фи нан сиј ским ра дом ре ги о нал не ко-

мо ре.
– под но си из ве штај о свом ра ду Скуп шти ни, нај ма ње 

јед ном го ди шње.

Ко ми си ја за по сре до ва ње:
Се ад Ли чи на, Но ви Па зар
Дра ган Та на сић, Ша бац
3. Ми ро сла ва Јев тић, Сме де ре во (при ват на прак са)
За да так Ко ми си је је да:
– ван суд ско ре ша ва ња спо ро ва из ме ђу чла но ва Ко мо-

ре,као и из ме ђу чла на Ко мо ре и па ци је на та, у ве зи са оба-
вља њем здрав стве не де лат но сти.

суд ча сти пр вог сте пе на:
– пред сед ник: 1. Бран ко Јо ва но вић, Кра ље во (при ват на 

прак са)
– за ме ник пред сед ни ка: 2. Алек сан дар Иса ко вић, Ло зни ца
 3. Сла ђа на Илић, ћу при ја
 4. Љу бо мир Та сић, Сме де ре во
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 5. Ми ли сав Ла зо вић, Ча чак
 6. Зо ри ца Про кић, Кра гу је вац( при ват на прак са)
 7. Пре драг Ми ја и ло вић, Ужи це
За да так Су да је да:
– по кре ће по сту пак по при ја ви фи зич ког или прав ног 

ли ца или ор га на Ко мо ре и од ба цу је или утвр ђу је од го вор-
ност чла на Ко мо ре.

– у слу ча ју утвр ђи ва ња од го вор но сти из ри че ме ру за ди-
сци плин ску по вре ду про фе си о нал не ду жно сти или угле да 
чла на Ко мо ре.

ПО СЕБ НИ ОД БО РИ

од бор за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну за-
шти ту у др жав ној прак си:

Пред сед ник:  1. Са ња Ми ло је вић, Кра гу је вац
Пот пред сед ник: 2. Сло бо дан Ђу рић, Ва ље во
 3. Ра ди во је Гру јић, Љу бо ви ја
 4. Оли ве ра Ву ја ди но вић, Ша бац
 5. Ло ла Дра гу ти но вић, Сме де ре во 
 6. Са бир Саг да ти, Но ви Па зар
 7. Го ран Ка ми џо рац, Кра ље во 
 8. Ми ли сав Ла зо вић, Ча чак
 9. Ми ро слав Сто ја но вић, ћу при ја  
10. Ми ра Га врић Ке зић, Ужи це
11. Ка та ри на То до ро вић, Ја го ди на  
12. Ми ро слав Фо лић, КЦ Кра гу је вац 
За да так Од бо ра је да:
– до при но си ква ли те ту, ор га ни за ци ји и до ступ но сти се-

кун дар не и тер ци јар не здрав стве не за шти те;
– пра ти и уче ству је у при пре ми стан дар да и нор ма ти ва 

се кун дар не и тер ци јар не здрав стве не де лат но сти;
– пра ти на чи не рас по ла га ња др жав ним здрав стве ним 

уста но ва ма у се кун дар ној и тер ци јар ној здрав стве ној де-
лат но сти;

– за сту па ин те ре се ле ка ра у овим де лат но сти ма пред 
оси гу ра ва ју ћим дру штви ма;

– ста ра се о усло ви ма ра да и при на дле жно сти ма ле ка ра 
у се кун дар ној и тер ци јар ној здрав стве ној де лат но сти;

– пре по ру чу је ми ни мал ну це ну здрав стве них услу га у 
се кун дар ној и тер ци јар ној де лат но сти;

– пред у зи ма ме ре за су зби ја ње ра да ле ка ра у фор ми „си-
ве“ еко но ми је;

– по кре ће ини ци ја ти ву пре ма Управ ном од бо ру о свим 
пи та њи ма из сво је де лат но сти ко ја су од зна ча ја за оства-
ри ва ње ци ље ва се кун дар не и тер ци јар не здрав стве не за-
шти те и Ко мо ре;

– оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са За ко ном,овим ста-
ту том и оп штим ак ти ма Ко мо ре.

од бор за струч на пи та ња и струч ни над зор:
пред сед ник: 1. Пре драг Ми ја и ло вић, Ужи це
пот пред сед ник: 2. Зо ри ца Са во вић, Кра гу је вац
 3. До бри ла Сте ва но вић, Кра ље во
 4. На да Ђу рић, Ло зни ца
 5. Сун чи ца Шка пи на, Ча чак
 6. Мо мир Јо ва но вић, ћу при ја
 7. Ми ро сла ва Пле ћић, Ва ље во
 8. Шеф ћет Хај ро вић, Но ви Па зар
 9. Дра ган Ми ја то вић, Кра гу је вац
10. Го ран Об ра до вић, Сме де ре во
11. Бра не Лон ча ре вић, Ужи це 
12. Сло бо дан Мир ко вић, Ша бац
За да так Од бо ра је да:
– да је ми шље ње и пред ло ге Управ ном од бо ру за по кре-

та ње ини ци ја ти ве на ак тив но сти Ко мо ре у ци љу уна пре ђе-
ња нор ма ти ва и стан дар да здрав стве них услу га;

– да је ми шље ње и пред ло ге Управ ном од бо ру за по кре-
та ње ини ци ја ти ве на ак тив но сти Ко мо ре у ци љу из ме не и 

до пу не про пи са из обла сти здрав стве не за шти те и здрав-
стве ног оси гу ра ња;

– из ре до ва чла но ва Ко мо ре пред ла же ли сту над зор ни-
ка за ре дов ну и ван ред ну спољ ну кон тро лу струч ног ра да 
здрав стве них уста но ва, у скла ду са За ко ном о здрав стве ној 
за шти ти;

– раз ма тра струч на пи та ња, да је о њи ма пред ло ге и за у-
зи ма ста но ви шта;

– ста ра се о мо гућ но сти ма уна пре ђе ња ква ли те та здрав-
стве них услу га;

– пред у зи ма ме ре за су зби ја ње на дри ле кар ства;
– пра ти на уч не по ступ ке у пре вен ци ји, ди јаг но сти ци, ле-

че њу и ре ха би ли та ци ји; 
– оба ве шта ва Управ ни од бор о свим пи та њи ма из сво је 

де лат но сти ко ја су од зна ча ја за оства ре ње ци ље ва и за да-
та ка Ко мо ре;

– оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са За ко ном, овим ста-
ту том и оп штим ак ти ма Ко мо ре.

од бор за ме ди цин ску ети ку:
Пред сед ник: 1. Ра да Пе тро вић, Ча чак
пот пред сед ник: 2. Фа дил Шкри јељ, Но ви Па зар
 3. Ве ри ца Па вло воћ Мир че вић, Сме де ре во
 4. Пре драг То јић, Ша бац
 5. Бо жа на Мар ко вић, Ба ња Ко ви ља ча
 6. На да Бо ја нић, Кра ље во
 7. Дин ко Ми лаш, Ја го ди на
 8. Све тла на Па вло вић Јо ва но вић, ћу при ја
 9. На та ша Ми ро са вље вић, Но ва Ва рош
10. До бри ла Бе ћи ро вић, Ча чак
11. Све тла на Јо ва но вић Па вло вић, Ва ље во
12. Би ља на Ву ле тић, Кра гу је вац
За да так Од бо ра је да:
- пра ти по што ва ње пра ви ла Ко дек са ме ди цин ске ети ке 

од стра не чла но ва Ко мо ре;
– пра ти ме ђу на род не стан дар де ме ди цин ске ети ке;
– пред ла же из ме не и до пу не Ко дек са ме ди цин ске ети ке;
– да је ми шље ња и ту ма че ња о зна че њу пра ви ла Ко дек са 

ме ди цин ске ети ке;
– оба ве шта ва и по кре ће ини ци ја ти ву пре ма Управ ном од-

бо ру о свим пи та њи ма из сво је де лат но сти ко ја су од зна ча-
ја за оства ре ње ци ље ва и за да та ка Ко мо ре;

– оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном,овим ста-
ту том и оп штим ак ти ма Ко мо ре.

од бор за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну за шти-
ту у при ват ној прак си:

Пред сед ник: 1.Зо ри ца Про кић, Кра гу је вац
пот пред сед ник: 2. Ми ро сла ва Јев тић, Сме де ре во
 3. Бран ко Ми лен ко вић, Ча чак
 4. Сто јан Ба бић, Ва ље во
 5. Вла ди мир Га јић, Ло зни ца
  6. Ми хај ло Јо ва но вић, Ша бац
 7. Бра ти слав Три фу но вић, Де спо то вац
 8. Со ња Ра де ти нац, Но ви Па зар 
 9. Дра гић Је здић, Ужи це
10. Алек сан дар Дра ку ло вић, Вр њач ка Ба ња
11. Ми о драг Јар кин, Ја го ди на
12. Сла ви ца Ве змар, Кра гу је вац
За да так Од бо ра је да:
– ста ра се о ква ли те ту,ор га ни за ци ји и до ступ но сти се-

кун дар не и тер ци јар не при ват не ле кар ске прак се и ње ној 
ускла ђе но сти са це ло куп ном здрав стве ном за шти том;

– при пре ма пред ло ге Управ ном од бо ру за ак тив ност Ко мо-
ре на уна пре ђе њу стан дар да,нор ма ти ва и про пи са у обла сти 
се кун дар не и тер ци јар не здрав стве не де лат но сти у при ват-
ној ле кар ској прак си;

– да је ми шље ње на оп ште ак те ко ји ма се про пи су ју усло-
ви за оба вља ње при ват не ле кар ске прак се;

– да је ми шље ње на оп ште ак те ко ји ма се про пи су ју усло-
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ви под ко ји ма ле ка ри из при ват не ле кар ске прак се мо гу 
оба вља ти по сло ве из сво је стру ке и на уч но и стра жи вач ки 
рад у уста но ва ма др жав не здрав стве не де лат но сти;

– пре по ру чу је ми ни мал ну це ну здрав стве них услу га у 
при ват ној ле кар ској прак си;

– да је ми шље ње на це не здрав стве них услу га из при ват-
ног здрав стве ног оси гу ра ња;

– за сту па ин те ре се ле ка ра у при ват ној прак си при уго ва-
ра њу са Ре пу блич ким за во дом за здрав стве но оси гу ра ње и 
са дру гим оси гу ра ва ју ћим дру штви ма;

– пре по ру чу је на чин огла ша ва ња и ис ти ца ња на зи ва 
при ват не ле кар ске прак се;

– пред у зи ма ме ре за су зби ја ње ра да ле ка ра у фор ми „си-
ве“ еко но ми је;

– по кре ће ини ци ја ти ву пре ма Управ ном од бо ру о свим 
пи та њи ма из сво је де лат но сти ко ја су од зна ча ја за оства-
ре ње ци ље ва и за да та ка при ват не прак се и Ко мо ре;

– од лу чу је о дру гим пи та њи ма од зна ча ја за усло ве ра да 
и рад у при ват ној ле кар ској прак си;

– оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са За ко ном, овим ста-
ту том и оп штим ак ти ма Ко мо ре.

од бор за ме ди цин ско обра зо ва ње:
Пред сед ник: 1. Сла ђа на Илић, ћу при ја
пот пред сед ник: 2. Сло бо дан Јан ко вић, Кра гу је вац 
 3. Не над Ран ко вић, Ја го ди на
 4. Је ле на жи ва но вић, Ша бац
 5. Ми ло ван Те о ва но вић, Кру пањ
 6. Стан ко Бар лов, Кра ље во
 7. Да ра Са вић Бо жо вић, Ужи це
 8. Дра ган Ра ди во је вић, Сме де ре во
 9. жа кли на Ту ту но вић, Ча чак
10. Ја сна Дра ку лић, Ме ди цин ски фа кул тет Кра гу је вац
11. Бран ка Ста ма то вић Га јић, Ва ље во
12. Су ад ћа то вић, Но ви Па зар
За да так Од бо ра је да:
– се ста ра о усло ви ма и на чи ни ма струч ног обра зо ва ње 

чла но ва;
– да је ми шље ње и пред ло ге Управ ном од бо ру за по кре та-

ње ини ци ја ти ве пре ма над ле жним ор га ни ма из ван Ко мо-
ре, у обла сти пла но ва и про гра ма сту ди ја на ме ди цин ском 
фа кул те ту, спе ци ја ли за ци ја, сти ца ња на уч них зва ња,при-
прав нич ког и спе ци ја ли стич ког ста жа;

– у са рад њи са ме ди цин ским фа кул те ти ма, Срп ским ле-
кар ским дру штвом и дру гим струч ним удру же ња во ди ра-
чу на о уна пре ђе њу на чи на ли цен ци ра ња чла но ва Ко мо ре 
и на чи на струч ног уса вр ша ва ња и раз ме не струч них зна-
ња чла но ва; 

– да је ми шље ње о при зна ва њу ди пло ма и дру гих сте пе на 
обра зо ва ња стра них др жа вља на сте че них у ино стран ству;

– оба ве шта ва и по кре ће ини ци ја ти ву ка Управ ном од-
бо ру о свим пи та њи ма из сво је де лат но сти ко ја су од зна-
ча ја за кон ти ну и ра но ме ди цин ско обра зо ва ње чла но ва и 
оства ре ње ци ље ва и за да та ка Ко мо ре

– оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са За ко ном, овим ста-
ту том и оп штим ак ти ма Ко мо ре.

од бор за при мар ну здрав стве ну за шти ту у при ват ној 
прак си:

Пред сед ник: 1. Та хир За трић, Но ви Па зар
пот пред сед ник: 2. Дра га на Та сић, Сме де ре во 
 3. Ми ха и ло Лу ко вић, Ча чак
 4. Или ја Ми хај ло вић, Ва ље во
 5. Сло бо дан Је шић, Ужи це
 6. Ро до љуб Јо ва но вић, Кра ље во
 7. Зо ра Ран ко вић, Ша бац
 8. Зо ран До бро са вље вић, Ло зни ца
 9. Зо ран Про кић, Па ра ћин
10. Сми ља Бан ко вић, Кра гу је вац
11. Ана Па вло вић, Ша бац

12. Бог дан Ста но је вић, Сме де рев ска Па лан ка  
За да так Од бо ра је да:
– ста ра се о ква ли те ту, ор га ни за ци ји и до ступ но сти при-

ват не ле кар ске прак се у при мар ној здрав стве ној за шти ти 
и ње ној ускла ђе но сти са це ло куп ном здрав стве ном за-
шти том;

– при пре ма пред ло ге Управ ном од бо ру за ак тив ност Ко-
мо ре на уна пре ђе њу стан дар да, нор ма ти ва и про пи са у 
обла сти при мар не здрав стве не за шти те у при ват ној ле кар-
ској прак си;

– да је ми шље ње на оп ште ак те ко ји ма се про пи су ју усло-
ви за оба вља ње при ват не ле кар ске прак се;

– пре по ру чу је ми ни мал ну це ну здрав стве них услу га у 
при ват ној ле кар ској прак си;

– да је ми шље ње на це не здрав стве них услу га из при ват-
ног здрав стве ног оси гу ра ња;

– за сту па ин те ре се ле ка ра у при ват ној прак си при уго ва-
ра њу са Ре пу блич ким за во дом за здрав стве но оси гу ра ње и 
са дру гим оси гу ра ва ју ћим дру штви ма;

– пре по ру чу је на чин огла ша ва ња и ис ти ца ња на зи ва ор-
ди на ци ја при ват не ле кар ске прак се;

– пред у зи ма ме ре за су зби ја ње ра да ле ка ра у фор ми „си-
ве” еко но ми је;

– оба ве шта ва и по кре ће ини ци ја ти ву пре ма Управ ном од-
бо ру о свим пи та њи ма из сво је де лат но сти ко ја су од зна ча ја 
за оства ре ње ци ље ва и за да та ка при ват не прак се и Ко мо ре;

– од лу чу је о дру гим пи та њи ма од зна ча ја за усло ве ра да 
и рад у при ват ној ле кар ској прак си.

од бор за јав но здра вље и при мар ну здрав стве ну за-
шти ту у др жав ној прак си:

Пред сед ник:  1. Ве сна Пе тро вић, Ја го ди на
пот пред сед ник: 2. Гор да на Ђо кић, Кра гу је вац 
 3. Ма ри ја Ђо кић, Ва ље во
 4. Зо ра То па ло вић, Ужи це
 5. Ра ди ша Бро ћић, Ча чак
 6. Љи ља на Ба ња нац, Кра ље во
 7. Бран ко Трај ко вић, Де спо то вац
 8. Ан ка Пу зић, Бо га тић
 9. Дра ган Ру ди нац, Сме де ре во
10. Сај ма Бо шњо вић, Но ви Па зар
11. Ми ри ца Мр ко њић, Ло зни ца
12. Ми лош Ми тра ше вић, Кра гу је вац
За да так Од бо ра је да:
– до при но си ква ли те ту, ор га ни за ци ји и до ступ но сти при-

мар не здрав стве не за шти те; 
– при пре ма ме ре и пред ло ге Управ ном од бо ру Ко мо ре за 

уна пре ђе ње јав ног здра вља; 
– пра ти и уче ству је у при пре ми утвр ђи ва ња стан дар да, 

нор ма ти ва и мре же при мар не здрав стве не за шти те;
– пра ти на чи не рас по ла га ња др жав ним здрав стве ним 

уста но ва ма у при мар ној здрав стве ној за шти ти;
– за сту па ин те ре се ле ка ра у при мар ној здрав стве ној за-

шти ти при уго ва ра њу са ор га ни за ци ја ма за здрав стве но 
оси гу ра ње и дру гим оси гу ра ва ју ћим дру штви ма;

– ста ра се о усло ви ма ра да и при на дле жно сти ма ле ка ра 
у при мар ној здрав стве ној за шти ти;

– пре по ру чу је ми ни мал ну це ну здрав стве них услу га у 
при мар ној здрав стве ној за шти ти;

– пред у зи ма ме ре за су зби ја ње ра да ле ка ра у фор ми „си-
ве” еко но ми је; 

– да је ми шље ње на оп ште ак те ко ји се од но се на оба вља-
ње здрав стве не де лат но сти на при мар ном ни воу здрав-
стве не за шти те у др жав ним здрав стве ним уста но ва ма; 

– по кре ће ини ци ја ти ву пре ма Управ ном од бо ру о свим 
пи та њи ма из сво је де лат но сти ко ја су од зна ча ја за оства-
ре ње ци ље ва и за да та ка при мар не здрав стве не за шти те и 
Ко мо ре;

– оба вља и дру ге по сло ве у скла ду са За ко ном, овим ста-
ту том и оп штим ак ти ма Ко мо ре. Гласник
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К
он сти ту тив на сед ни ца РЛ-
КЈИС Скуп шти не РЛ КЈИС 
одр жа на је 23. ја ну а ра. 2007. 
и том при ли ком иза бра ни 

су пред сед ник и пот пред сед ни ци РЛ-
КЈИС, пред сед ник, пот пред сед ни ци 
и де ле га ти Скуп шти не РЛ КЈИС, као и 
пред сед ник,пот пред сед ник и чла но-
ви РЛ КЈИС. При вре ме но се ди ште РЛ-
КЈИС до сре ди не ју на 2008. године је 
би ло у про сто ри ја ма КЦ Ниш, а са да 
је се ди ште РЛ КЈИС у Ни шу у ул. Јан ка 
Ве се ли но ви ћа 5а.

Фор ми ра на је Струч на слу жба 
РЛ КЈИС у ко јој су за по сле ни: се кре-
тар РЛ КЈИС – Ире на Ђо кић, дипл.
прав ник,по слов ни се кре тар РЛ КЈИС 
– Ли ди ја Гру би шић, дипл. прав ник, 
тех нич ки се кре тар РЛ КЈИС – Јо ван 
Но ва ко вић, дипл. инг. елек тро ни ке и 
бла гај ник РЛ КЈИС – Ср ђан Па вло вић

До не та су прав на ак та нео п ход на 
за рад ор га на и те ла РЛ КЈИС. Фор-
ми ран је Над зор ни од бор, као и Ко-
ми си је ИО ко је оба вља ју по сло ве из 
над ле жно сти По себ них од бо ра до 
њи хо вог фор ми ра ња. До са да је одр-
жа но по пет сед ни ца Скуп шти не и 
Из вр шног од бо ра РЛ КЈИС ко ји су сва-
ко из сво је над ле жно сти до но си ли 
од ре ђе не од лу ке и за кључ ке ве за не 
за по сло ва ње РЛ КЈИС. 

Из до ме на по ве ре них по сло ва за-
вр шен је упис ле ка ра у Име ник ЛКС. 
За кључ но са да на шњим да ном у 
Име ник је упи сан 6. 121 ле кар. Сви 
при спе ли зах те ви су об ра ђе ни и 
на кон до би ја ња од го ва ра ју ћег уве-
ре ња од МУП-а сви ма је до ста вље но 
Ре ше ње о упи су у Име ник ЛКС. Од 
укуп ног бро ја упи са них ле ка ра 5.621 
ле кар ис пу ња ва усло ве за из да ва ње 

ли цен це. У то ку је из да ва ње Ре ше ња 
о по сто ја њу усло ва за из да ва ње ли-
цен це.

У скла ду са од ред ба ма Ста ту та ЛКС 
во де се еви ден ци је члан ства кроз 
од го ва ра ју ће Име ни ке чла но ва Ко-
мо ре, а по сто ји од го ва ра ју ћа еви ден-
ци ја и у елек трон ском об ли ку (екс ел 
та бе ле). РЛ КЈИС из да је уве ре ња и по-
твр де о чи ње ни ца ма о ко ји ма во ди 
еви ден ци ју.

У окви ру оста лих по сло ва РЛ КЈИС 
пру жа струч ну по моћ чла но ви ма 
Ко мо ре. У том сми слу РЛ КЈИС да је 
ту ма че ња и струч не са ве те по во дом 
сва ког зах те ва за пру жа ње струч не 
по мо ћи ко је нам упу ћу ју ле ка ри. У 
том сми слу по сто ји ан га жо ва ње РЛ-
КЈИС у ве зи са по кре ну тим по ступ-
ком у слу ча ју др Ко сте Де ни ћа чи ји 
ток РЛ КЈИС пра ти пред Оп штин ским 

ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ РЛК ЗА ЈУ ГО И СТОЧ НУ СР БИ ЈУ

СТРУЧНА ПОМОћ
ЧЛАНОВИМА КОМОРЕ
РЛ КЈИС ЈЕ УШЛА И У ПО СТУ ПАК СА СТА ВЉА ЊА ЛИ СТЕ НАД ЗОР НИ КА 
КО ЈИ ћЕ ВР ШИ ТИ РЕ ДОВ НУ И ВАН РЕД НУ СПОЉ НУ КОН ТРО ЛУ КВА ЛИ ТЕ ТА 
СТРУЧ НОГ РА ДА У ЗДРАВ СТВЕ НИМ УСТА НО ВА МА

ПРвИх дЕвЕТ ЛЕКАРА КОЈИ Су дОБИЛИ ЛИцЕНцЕ
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су дом у Про ку пљу. На ме ра је да се 
убу ду ће де лу је у том сми слу ка као 
би се ле ка ри за шти ти ли, од но сно 
омо гу ћи ла им се аде кват на прав на 
за шти та. 

РЛ КЈИС је у окви ру овла шће ња из 
за ко на о здрав стве ној за шти ти, ушла 
и у по сту пак са ста вља ња ли сте над-
зор ни ка ко ји ће вр ши ти ре дов ну и 
ван ред ну спољ ну кон тро лу ква ли те та 
струч ног ра да у здрав стве ним уста-
но ва ма, уз са рад њу тих уста но ва ко је 
нам до ста вља ју од го ва ра ју ће по дат ке.

Ве за но за ак ту ел ност Ин струк ци-
је о до пун ском ра ду здрав стве них 
рад ни ка до не те од стра не Ми ни стра 
здра вља, РЛ КЈИС је исту про сле ди ла 
нај пре свим де ле га ти ма Скуп шти-
не РЛ КЈИС, као и од го ва ра ју ћи упит 
здрав стве ним уста но ва ма при мар не 
здрав стве не за шти те ка ко би има ла 
аде кват не ре ак ци је на ову про бле ма-
ти ку. Ве ћи на здрав стве них уста но ва 
оба ве сти ла је РЛ КЈИС да не ма ле ка ре 
ко ји су се у спро ве де ној ан ке ти из ја-
сни ли за до пун ски рад са не пу ним 
рад ним вре ме ном.

Став Ко мо ре је ја сно пре зен то ван у 
Пред ло гу за утвр ђи ва ње не у став но-
сти и не за ко ни то сти чл.277. ЗЗЗ ко ји 
је под нет Устав ном су ду, а до ста вљен 
ће би ти свим чла но ви ма РЛ КЈИС за-
јед но са ми шље њем и за кључ ком 

РЛ КЈИС о уво ђе њу до пун ског ра да уз 
по зив истим да се из ја сне о по ме ну-
тој про бле ма ти ци.

У сва ко днев ном ра ду РЛ КЈИС да је 
ин фор ма ци је из сво је над ле жно сти 
ле ка ри ма са те ри то ри је РЛ КЈИС, вр-
ши упис но вих чла но ва, од ја ву ле ка-
ра ко ји ме ња ју ме сто пре би ва ли шта, 
еви ден ти ра све про ме не ве за не за 
струч но уса вр ша ва ње ле ка ра, као и 
ре дов ност упла те чла на ри на од стра-
не за по сле них ле ка ра.

Пред сед ник рЛ КЈис
Др Ми лан Си мић

Пот пред сед ни ци
Др Алек сан дар Ра до са вље ви ћ 

и др Сне жа на Јо ва но вић
над зор ни од бор
Пред сед ник др Ду шан Ба стаћ, чла-

но ви др Ми лош Бран ко вић и др Ми-
ро слав Миљ ко вић

По се бан од бор за струч на пи та ња 
и струч ни над зор

Др Ми ло рад на Сто ја но вић
Др Сте ва Ста ни шић

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

Др Сла ђа на Мај кић
Др Алек сан дар Ра до са вље вић
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

Др Мир ко Ни ко лић,
Др жи во рад Ди дић
По се бан од бор за при мар ну 

здрав стве ну за шти ту у при ват ној 
прак си

Др Сне жа на Јо ва но вић
По се бан од бор за се кун дар ну и 

тер ци јар ну за шти ту у при ват ној 
прак си

Др Еми ли ја Кра сић
По се бан од бор за ме ди цин ску 

ети ку
Др Сла ви ца Ђу ро вић Мла де но вић
Др Зво ни мир Пан тић
По се бан од бор за ме ди цин ско 

обра зо ва ње
Др Ма ри на Де ља нин Илић
Др Ми лош Бран ко вић
По се бан од бор за ме ђу на род ну 

са рад њу
Др Љу би ца жив ко вић
Др Љу би ца Ђин ђић

Све ча на по де ла ли цен ци за пр вих 
300 ле ка ра одр жа на је 26. 11. 2008. 

го ди не у са ли На род ног по зо ри шта у 
Ни шу. По том су усле ди ле по де ле ли-
цен ци по окру зи ма а пре ко де ле га та 
Скуп шти не РЛ КЈИС и то:

10. и 12. 12. 2008. године ДЗ Ниш
11. 12. 2008. ЗЦ Пи рот
16. 12. 2008. ЗЦ Алек си нац, 

Бу ја но вац
17. 12. 2008. Кру ше вац, Сур ду ли ца, 

Бу ја но вач ка и Врањ ска Ба ња
18. 12. 2008. Про ку пље, Бо си ле град, 

Пре ше во
19. 12. 2008. Тр го ви ште 
23. 12. 2008. Ле ско вац и Вла со тин це, 

Бо си ле град
24. 12. 2008. ЗЦ Бор и Мај дан пек
25. 12. 2008. За је чар и Кња же вац, 

Со ко ба ња
26. 12. 2008. ДЗ Бе ла Па лан ка 

и при ват ни ци у Ни шком окру гу, 
Вла ди чин Хан

27. 12. 2008. ЗЦ По жа ре вац
30. 12. 2008. Не го тин и Кла до во
 струч на слу жба рЛ КЈис

ПРвИх ТРИСТА ЛЕКАРА РЛКЈИС дОБИЛО ЈЕ ЛИцЕНцу у САЛИ НАРОдНОГ ПОЗОРИшТА у НИшу 28. НОвЕМБРА 2008. ГОдИНЕ
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Р
е ги о нал на ле кар ска ко мо ра 
Ко со ва и Ме то хи је,као огра-
нак Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
осно ва на је 2. ав гу ста 2007. 

го ди не. Од 1. сеп тем бра. 2007 го ди-
не,се ди ште РЛК Ко со ва и Ме то хи је се 
на ла зи у по слов ном објек ту За во да за 
јав но здра вље При шти на у Ко сов ској 
Ми тро ви ци, у ули ци „Ан ри Ди на на“ 
бб,ка да је и за кљу чен Уго вор о за ку пу 
по слов ног про сто ра из ме ђу ЗЗЈЗ Ко-
сов ска Ми тро ви ца и Ко мо ре.

У скла ду са чла ном 63. Ста ту та ЛКС 
у Ре ги о нал ној ко мо ри Ко со ва и Ме то-
хи је фор ми ра ни су сле де ћи ор га ни:

– Скуп шти на,
– Из вр шни од бор,
– пред сед ник и пот пред сед ник,
– по себ ни од бо ри,
– Суд ча сти пр вог сте пе на,
– Ко ми си ја за по сре до ва ње.

Фор ми ра ње и из бор чла но ва по себ-
них од бо ра РЛК Ко со ва и Ме то хи је је 
у то ку. У ско ри је вре ме пред ви ђа се и 
осни ва ње Су да ча сти пр вог сте пе на и 
Ко ми си је за по сре до ва ње.

Из ре до ва чла но ва ре ги о нал не ко-
мо ре име но ва на су два чла на ко мо ре 
за чла но ве Уре ђи вач ког од бо ра Гла-
си ла ЛКС и је дан за чла на Из да вач ког 
са ве та Гла си ла. Ад ми ни стра тив не, по-
моћ не и дру ге по сло ве оба вља струч на 
слу жба, ко ја бро ји укуп но три из вр ши-

ла ца по сло ва и рад них за да та ка пред-
ви ђе них Пра вил ни ком о ор га ни за ци-
ји и си сте ма ти за ци ји струч не слу жбе 
ЛКС и ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра:

– се кре тар РЛК Ко со ва и Ме то хи је,
– по слов ни се кре тар и
– тех нич ки се кре тар

Од осни ва ња ре ги о нал не ко мо ре до 
да нас у Име ник ЛКС – РЛК Ко со ва и 
Ме то хи је упи са но је 725 ле ка ра, и то:

– ле ка ра оп ште ме ди ци не.............269
– ле ка ра спе ци ја ли ста....................449
–  ле ка ра ко ји по се ду ју ужу спе ци ја-

ли за ци ју .................................................. 7

Од овог бро ја 724 ле ка ра су у др жав-
ној прак си и је дан ле кар у при ват ној 
прак си. Од укуп ног бро ја упи са них 
ле ка ра, 672 чла но ва РЛК Ко со ва и Ме-
то хи је ис пу ња ва ју усло ве за из да ва ње 
одо бре ња за са мо ста лан рад – ли цен-
цу. На пр вој све ча ној до де ли ли цен ци 
одр жа ној 22. ок то бра 2008. у Бе о гра ду, 
од до де ље них 300 ли цен ци чла но ви-
ма ЛКС, 20 ли цен ци уру че но је ле ка-
ри ма са под руч ја Ко со ва и Ме то хи је.

 Све ча на до де ла оста лих ли цен ци 
одр жа на је 25. де цем бра 2008. године 
у Ко сов ској Ми тро ви ци где је уру че но 
пре о ста лих 652 ли цен це чла но ви ма 
Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Ко со ва 
и Ме то хи је.

Са рад ња Ре ги о нал не ко мо ре са 
Дру штвом ле ка ра Ко со ва и Ме то хи-

је-СЛД, ге не рал но гле да но је за до-
во ља ва ју ћа. Одр жа ва ју се ре дов ни 
кон так ти са цен тра лом и оста лим ре-
ги о нал ним ко мо ра ма по свим те ку-
ћим пи та њи ма. Да на 29. ав гу ста 2008, 
у се ди шту РЛК Ко со ва и Ме то хи је одр-
жан је са ста нак са ди рек тор ком ЛКС 
др сц.мед. Та тја ном Ра до са вље вић, о 
свим бит ним пи та њи ма ве за ним за 
до са да шњи и бу ду ћи рад Ко мо ре. Ре-
ги о нал на ле кар ска ко мо ра Ко со ва и 
Ме то хи је на сто ја ће да ова кви ви до ви 
са рад ње убу ду ће по ста ну трај на прак-
са, што ће сва ка ко до при не ти ква ли-
тет ни јем ра ду Ре ги о нал не ко мо ре на 
овим про сто ри ма.

–  се кре тар РЛК Ко со ва и Ме то хи је 
Сне жа на Па јо вић, дипл.прав ник

СКУП ШТИ НА
РЛК КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ
– Др Љу би ша Не дељ ко вић, члан
– Проф.др Мом чи ло Пе рић, члан
– Др Ра до ван Ко ва че вић, члан
–  Мр сц. мед. Сла ви ца Чан ко вић, 

прим.

ИЗ ВР ШНИ ОД БОР
РЛК КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ 
–  Др Ра до ван Ко ва че вић, 

пред сед ник
–  Мр сц. мед. Сла ви ца Чан ко вић, 

пот пред сед ник
–  Проф. др Јо ван Мла де но вић, члан

АК ТИВ НО СТИ РЛК КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ ОД ОСНИ ВА ЊА 

СА МО ЈЕ ДАН ЛЕ КАР 
У ПРИ ВАТ НОЈ ПРАК СИ
У ИМЕ НИК ЛКС – РЛК КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ УПИ СА НО ЈЕ 725 ЛЕ КА РА

КОСОвСКА МИТРОвИцА: СЕдИшТЕ РЛККИМ ЗАПОСЛЕНИ у РЛК КОСОвА И МЕТОхИЈЕ
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– Др Са ва Ста но је вић, члан
– Др До бри во је Јо ва но вић, члан 
– Др Дра ги ша Цвет нић, члан 
– Др Звон ко Ра дић, члан

ПРЕД СЕД НИК
РЛК КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ
– Др Љу би ша Не дељ ко вић

ПОТ ПРЕД СЕД НИК
РЛК КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ
– Проф. др Мом чи ло Пе рић

По себ ни од бо ри
рЛК Ко со вА и ме то хи Је

 ОД БОР ЗА СТРУЧ НА ПИ ТА ЊА 
И СТРУЧ НИ НАД ЗОР
– Др Не бој ша Ср бљак, 

пред сед ник
–  Др Ми ло рад То до ро вић, 

пот пред сед ник
– Др Зо ран Ми хај ло вић, члан
– Др Зо ри ца Јо ва нић, члан
– Мр сц. мед. Ра ди сав Пан тић, 

члан
– Др Гор да на Ми ло вић, члан
– Др Љу би ца Ра до вић, члан
– Др Рат ко Пе ре нић, члан
– Др Љу бо мир Фи ли јо вић, члан
– Др Би ља на Со вр лић, члан
– Др Осма ни Ни хат, члан
– Др Ми о драг Спа сић, члан

 ОД БОР ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ И 
ПРИМ.ЗДРАВ СТВЕ НУ.ЗА ШТИ ТУ
– Др Зо ри ца Том чић, пред сед ник
–  Др Сла ви ца јо ва нић, 

пот пред сед ник
–  Мр сц. мед. Ра дој ко Са вић, 

члан
–  Мр сц. мед. Сла ви ца Чан ко вић, 

прим.,члан
– Др Ста ни сла ва Ра до вић, члан
– Др До ста на Гр ко вић, члан
– Др Ми ле Ми ла но вић, члан
– Др Де сан ка Пет ко вић, члан
– Др жив ка Ми ја и ло вић, члан
– Др Је ли ца Крч ма ре вић, члан
– Др Во ји слав ка Ми лић, члан
–  Др Ма ри на Ра до са вље вић, 

члан

 ОД БОР ЗА СЕ КУН ДАР НУ 
ЗДРАВ СТВЕ НУ .ЗА ШТИ ТУ
–  Др сц. мед. Ми лош Мир ко вић, 

пред сед ник
–  Др Та ња Ни шић-Та јић, 

пот пред сед ник
–  Др сц. мед. Јо ван жив ко вић, 

прим., члан
–  Мр сц. мед. Ми лан Фи ли по вић, 

члан
–  Мр сц. мед. Не бој ша Ви де но вић, 

члан
– Др Ми ле Ку зма но вић, члан
– Др Ми лан Ја ко вље вић, члан
– Др Са ша За кић, члан
–  Др Ми о драг Пе тро ни је вић, 

члан

– Др Зво ни мир Ра дић, члан
– Др Вла дан Да мја но вић, члан
– Др Бо го љуб Сте фа но вић, члан
 
 ОД БОР ЗА МЕ ДИ ЦИН СКО 
ОБРА ЗО ВА ЊЕ
–  Мр сц. мед. Ра ди мир Јан ко вић, 

прим., пред сед ник
–  Др Јор дан Пе тро вић, 

пот пред сед ник
– Проф. др Си ма То мић, члан
–  Др сц. мед. Гор да на Ге ор ги е ва- 

-Шу ба рић, члан
–  Др сц. мед. Сла ви ша Ста ни шић, 

члан
–  Др сц. мед. Све то мир Са мар џић, 

члан
–  Др сц. мед. Но ви ца Пе тро вић, 

члан
–  Др сц. мед. Ср би сла ва Ми ли нић, 

члан
– Мр сц. мед. Зла тан Елек, члан
– Др До бри во је Јо ва но вић, члан
– Др Мир ја на Трај ко вић, члан
– Др Бо го љуб Ми лен ко вић, члан

ОД БОР ЗА МЕ ДИ ЦИН СКУ ЕТИ КУ
– Др Са ва Ста но је вић, пред сед ник
–  Др Алек сан дар Бо жо вић, 

пот пред сед ник
–  Др сц. мед. Алек сан дар 

Јо ва но вић, члан
–  Др сц. мед. Пе тар Јо ва но вић, 

члан
–  Др сц. мед. Дра ги ца Ода ло вић, 

члан
– Мр сц. мед. Јо ви ца Ва сић, члан
–  Мр сц. мед. Вла дан Ми ха и ло вић, 

члан
– Др Дра ган Сов тић, члан
– Др На ди ца Стан ко вић, члан
– Др Зо ри ца Га ври ло вић, члан
– Др Ми ло ван Кри во ка пић, члан
– Др Зо ран Да јић, члан

 ОД БОР ЗА МЕ ЂУ НА РОД НУ
СА РАД ЊУ
–  Др сц. мед. Не бој ша Ми тић, 

члан
– Др сц. мед Са ша Сов тић, члан

ПР ВО СТЕ ПЕ НИ СУД ЧА СТИ
РЛК КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ
–  Др Ми лан Ива но вић, 

пред сед ник
–  Др сц. мед. Зве здан Ми ла но вић, 

за ме ник
–  Др сц. мед. Су за на Ма те јић, 

су ди ја
– Др Дра ги ша Јак шић, су ди ја
– Др Ни ко ла Ко стић, су ди ја
– Др Лил ја на Сто лић, су ди ја
– Др Зо ран Ђор ђе вић, су ди ја

КО МИ СИ ЈА ЗА ПО СРЕ ДО ВА ЊЕ
–  Мр сц. мед. Мир ја на Чу ка ло вић, 

пред сед ник
– Др Ми лу тин Ан дрић, члан
– Др Вла ди мир Аџић, члан
 Гласник
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На осно ву чла на 190. став 8. За ко на о здрав стве ној 
за шти ти („Слу жбе ни гла сник РС“, број 107/05),

Ми ни стар здра вља до но си

ПРАВИЛНИК

ОБЛИЖИМУСЛОВИМАЗАИЗДАВАЊЕ,
ОБНАВЉАЊЕИЛИОДУЗИМАЊЕЛИЦЕНЦЕ

ЧЛАНОВИМАКОМОРАЗДРАВСТВЕНИХ
РАДНИКА

(„Сл.гласникРС“,бр.119/2007)

IУВОДНАОДРЕДБА
Члан1

Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се бли жи усло ви за 
из да ва ње, об на вља ње или од у зи ма ње одо бре ња за 
са мо стал ни рад (у да љем тек сту: ли цен ца) чла но ви
ма ко мо ра здрав стве них рад ни ка, по сту пак и на чин 
из да ва ња, об на вља ња или од у зи ма ња ли цен це, 
обра зац и са др жај из да те, об но вље не или од у зе те 
ли цен це, као и дру ге усло ве по треб не за из да ва ње, 
об на вља ње или од у зи ма ње ли цен це.

Из да ва ње, об на вља ње и од у зи ма ње ли цен це је сте 
по сту пак ко ји спро во ди над ле жна ко мо ра ра ди утвр
ђи ва ња струч не оспо со бље но сти здрав стве них рад
ни ка за са мо стал ни рад.

Ли цен ца је јав на ис пра ва ко јом се до ка зу је струч на 
оспо со бље ност здрав стве ног рад ни ка за са мо стал
но оба вља ње здрав стве не де лат но сти у Ре пу бли ци 
Ср би ји.

О из да тој, об но вље ној или од у зе тој ли цен ци ре ше
ње до но си ди рек тор над ле жне ко мо ре. 

Ли цен ца се из да је на пе ри од од се дам го ди на.

IIПОСТУПАКИЗДАВАЊАЛИЦЕНЦЕ

Члан2
Ко мо ра из да је ли цен цу здрав стве ном рад ни ку чла

ну ко мо ре (у да љем тек сту: здрав стве ни рад ник) ко ји 
као про фе си ју у Ре пу бли ци Ср би ји оба вља по сло ве 
здрав стве не де лат но сти, у скла ду са за ко ном.

Члан3
Здрав стве ни рад ник под но си зах тев за из да ва ње 

ли цен це над ле жној ко мо ри.
Зах тев из ста ва 1. овог чла на под но си се над ле жној 

ко мо ри пре ко огран ка ко мо ре.

Члан4
Над ле жна ко мо ра не за по сле ном здрав стве ном рад

ни ку из да је ли цен цу на кон за сни ва ња рад ног од но са. 
Над ле жна ко мо ра здрав стве ном рад ни ку осни ва чу 

при ват не прак се, из да је ли цен цу да ном под но ше ња 
зах те ва за осни ва ње при ват не прак се.

Над ле жна ко мо ра здрав стве ном рад ни ку ко ри сни ку 
ста ро сне пен зи је, из да је ли цен цу на кон за сни ва ња рад
ног од но са са осни ва чем при ват не прак се или да ном 
под но ше ња зах те ва за осни ва ње при ват не прак се.

Здрав стве ни рад ник стра ни др жа вља нин ко ји на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је по вре ме но оба вља 
здрав стве ну де лат ност (по слов нотех нич ка са рад ња, 
струч но кон сул тант ске услу ге), над ле жној ко мо ри 
под но си до каз о члан ству у ко мо ри, од но сно ста ле
шком удру же њу као и ва же ћу ли цен цу зе мље у ко јој 
оба вља здрав стве ну де лат ност.

Члан5
Уз зах тев из чла на 3. овог пра вил ни ка здрав стве ни 

рад ник до ста вља сле де ћу до ку мен та ци ју:
1) ре ше ње о упи су у име ник над ле жне ко мо ре;
2) ове ре ну фо то ко пи ју ди пло ме ви со ке, ви ше или 

сред ње струч не спре ме здрав стве не стру ке, од но сно 
но стри фи ко ва ну ди пло му ви со ке, ви ше или сред ње 
струч не спре ме здрав стве не стру ке сте че не у ино
стран ству; 

3) ове ре ну фо то ко пи ју уве ре ња о по ло же ном струч
ном ис пи ту;

4) по твр ду да је у рад ном од но су и по сло ви ма ко је 
не по сред но оба вља.

Здрав стве ни рад ник ко ји је сте као на став нона уч но 
зва ње, од но сно на зив при ма ри јус, до ста вља ове ре
не фо то ко пи је уве ре ња о сте че ном зва њу, од но сно 
на зи ву. 

До каз да прав но сна жном суд ском од лу ком здрав
стве ни рад ник ни је осу ђен за кри вич но де ло ко је га 
чи ни не до стој ним за оба вља ње здрав стве не де лат
но сти, од но сно да прав но сна жном суд ском од лу ком 
ни је осу ђен на ка зну за тво ра због те шког кри вич ног 
де ла про тив здра вља љу ди, над ле жна ко мо ра при ба
вља од над ле жног ор га на по слу жбе ној ду жно сти.

Члан6
Здрав стве ни рад ник ко ји оба вља спе ци ја ли стич ку 

де лат ност, по ред до ку ме на та из чла на 5. овог пра
вил ни ка, уз зах тев за из да ва ње ли цен це до ста вља и 
сле де ћу до ку мен та ци ју:

1) ове ре ну фо то ко пи ју ди пло ме о по ло же ном спе
ци ја ли стич ком ис пи ту, од но сно но стри фи ко ва ну ди
пло му о по ло же ном спе ци ја ли стич ком ис пи ту сте че
ну у ино стран ству;

2) ове ре ну фо то ко пи ју ди пло ме о по ло же ном ис пи
ту из уже спе ци јал но сти, од но сно но стри фи ко ва ну 
ди пло му о по ло же ном ис пи ту из уже спе ци јал но сти 
сте че ну у ино стран ству.

Члан7
Уко ли ко здрав стве ни рад ник у окви ру ро ка ва же

ња ли цен це стек не струч ни на зив при ма ри јус или 
на став нона уч но зва ње ду жан је да о то ме оба ве сти 
над ле жну ко мо ру.

У слу ча ју да на сту пе окол но сти из ста ва 1. ово га 
чла на, здрав стве ном рад ни ку се из да је но ва ли цен ца 
са истим ли цен цним бро јем и пе ри о дом ва же ња.

Уко ли ко здрав стве ни рад ник у окви ру ро ка ва же ња 
ли цен це по ло жи спе ци ја ли стич ки или ис пит из уже 
спе ци јал но сти ду жан је да о то ме оба ве сти над ле жну 
ко мо ру.

У слу ча ју да на сту пе окол но сти из ста ва 3. ово га чла
на, здрав стве ном рад ни ку се из да је но ва ли цен ца са 
но вим пе ри о дом ва же ња.

IIIПОСТУПАКОБНАВЉАЊАЛИЦЕНЦЕ

Члан8
Здрав стве ном рад ни ку се мо же об но ви ти ли цен ца 

ако је у пе ри о ду ва же ња ли цен це, у по ступ ку кон ти
ну и ра не еду ка ци је сте као 168 бо до ва и то сва ке ка
лен дар ске го ди не по 24 бо да кроз са др жај про гра ма 
кон ти ну и ра не еду ка ци је, ве за но за про фе си о нал ну 
де лат ност ко ју оба вља, а за ко ју се из да је, од но сно 
об на вља ли цен ца.

Од укуп ног бро ја сте че них бо до ва из ста ва 1. ово га 
чла на, нај ма ње 50% бо до ва тре ба да бу де из обла
сти за ко ју је здрав стве ном рад ни ку из да та ли цен ца, 
а оста лих 50% бо до ва мо же би ти и из дру гих обла сти 
ко је се од но се на де лат ност ко ју здрав стве ни рад ник 
оба вља.

Уку пан број од 24 бо да, мо ра би ти ску пљен из ви
ше раз ли чи тих про гра ма кон ти ну и ра не еду ка ци је.

Јед на по ло ви на го ди шње укуп не су ме бо до ва (12 бо
до ва) до би ја се у окви ру про гра ма кон ти ну и ра не еду ка
ци је ко ји се спро во де у здрав стве ној уста но ви или при
ват ној прак си у ко јој је здрав стве ни рад ник за по слен. 

За здрав стве не рад ни ке ко ји су за по сле ни у здрав
стве ним уста но ва ма при мар не здрав стве не за шти те 
и при ват ној прак си ово мо же би ти би ло ко ји про грам 
кон ти ну и ра не еду ка ци је ко ји се спро во ди у оп шти ни 
или у управ ном окру гу, а ко ји је до био од го ва ра ју ћу 
акре ди та ци ју од стра не Здрав стве ног са ве та Ср би је.

Јед на по ло ви на го ди шње укуп не су ме бо до ва (12 бо
до ва) до би ја се кроз уче шће на екс тер ним про гра ми ма 
кон ти ну и ра не еду ка ци је ко ји се спро во де ван здрав
стве не уста но ве и при ват не прак се у ко јој је здрав стве
ни рад ник за по слен и мо же би ти на ре пу блич ком или 
ме ђу на род ном ни воу, као и кроз дру ге об ли ке кон ти ну
и ра не еду ка ци је утвр ђе не про пи сом о бли жим усло ви
ма за спро во ђе ње кон ти ну и ра не еду ка ци је за здрав
стве не рад ни ке и здрав стве не са рад ни ке.

Здрав стве ни рад ник ко ји под но си зах тев за об на
вља ње ли цен це мо ра са ку пи ти нај ма ње 12 бо до ва у 
2008. го ди ни, ко ји му се, при ли ком утвр ђи ва ња укуп ног 
зби ра бо до ва, у сми слу ста ва 1. овог чла на, при зна ју 
као 24 бо да. 

Члан9
Здрав стве ни рад ник ра ди об на вља ња ли цен це под

но си зах тев огран ку над ле жне ко мо ре 60 да на пре 
ис те ка ро ка на ко ји је ли цен ца из да та. 

Уз зах тев из ста ва 1. овог чла на здрав стве ни рад
ник до ста вља и:

1) до каз да је у пе ри о ду ва жно сти ли цен це сте као 
по тре бан број бо до ва из чла на 8. овог пра вил ни ка;

2) по твр ду из да ту од стра не здрав стве не уста но ве, 
од но сно при ват не прак се, да је нај ма ње 50% од да на 
из да ва ња ли цен це ра дио у обла сти здрав стве не де
лат но сти за ко ју има ли цен цу.

Члан10
Ако здрав стве ни рад ник у то ку ва же ња ли цен це 

стек не ви ше од 168 бо до ва, до зво ља ва му се да у на
ред ни пе ри од ва же ња ли цен це пре не се 10 бо до ва.

Члан11
У по ступ ку од лу чи ва ња о зах те ву за об на вља ње 

ли цен це над ле жна ко мо ра је ду жна да по слу жбе ној 
ду жно сти утвр ди да ни је на сту пио не ки од раз ло га за 
од у зи ма ње ли цен це утвр ђе них чла ном 197. За ко на о 
здрав стве ној за шти ти.

Члан12
Ако здрав стве ни рад ник ни је ис пу нио усло ве утвр

ђе не чла ном 9. став 2. тач ка 1) овог пра вил ни ка, над
ле жна ко мо ра ће му из да ти ли цен цу уко ли ко у то ку 
ра да под над зо ром здрав стве ног рад ни ка ко ји има 
ли цен цу при ку пи по тре бан број бо до ва из чла на 8. 
овог пра вил ни ка, али та ко да број бо до ва по треб них 
за об на вља ње ли цен це не бу де ве ћи од бро ја бо до ва 
пред ви ђе них за јед ну ка лен дар ску го ди ну.

Члан13
Здрав стве ном рад ни ку ко ме је у скла ду са про пи си

ма ко ји уре ђу ју област ра да утвр ђе но ми ро ва ње рад
ног од но са, рок за ис пу ња ва ње усло ва за об на вља ње 
ли цен це про ду жа ва се за утвр ђе ни пе ри од ми ро ва ња 
рад ног од но са, и то у сле де ћим слу ча је ви ма:

1) од ла зак на од слу же ње, од но сно до слу же ње вој
ног ро ка;

2) упу ћи ва ње на рад у ино стран ство од стра не по
сло дав ца или у окви ру ме ђу на род нотех нич ке или 
про свет нокул тур не са рад ње, ди пло мат ска, кон зу
лар на и дру га пред став ни штва;

3) из бо ра, од но сно име но ва ња на функ ци ју у др
жав ном ор га ну, син ди ка ту, по ли тич кој ор га ни за ци ји 
или на дру гу јав ну функ ци ју чи је вр ше ње зах те ва да 
при вре ме но пре ста не да љи ра ди код по сло дав ца.

Здрав стве ном рад ни ку, брач ном дру гу за по сле ног 
из ста ва 1. тач ка 2) овог чла на, рок за ис пу ња ва ње 
усло ва за об на вља ње ли цен це про ду жа ва се за утвр
ђе ни пе ри од ми ро ва ња рад ног од но са.

Ако здрав стве ни рад ник из оправ да них раз ло га 
утвр ђе них за ко ном (бо ло ва ње ду же од шест ме се
ци, труд но ћа и ком пли ка ци је у ве зи са одр жа ва њем 
труд но ће, по ро диљ ско од су ство и од су ство ра ди не ге 
де те та), ни је оства рио усло ве из чла на 9. овог пра
вил ни ка, рок за ис пу ња ва ње усло ва за об на вља ње 
ли цен це про ду жа ва се за пе ри од за ко ји су тра ја ли 
на ве де ни раз ло зи.

IVОДУЗИМАЊЕЛИЦЕНЦЕ

Члан14
Здрав стве ном рад ни ку ли цен ца мо же би ти од у зе та 

при вре ме но или трај но.

Члан15
Над ле жна ко мо ра здрав стве ном рад ни ку при вре

ме но од у зи ма ли цен цу:
1) ако здрав стве ни рад ник не об но ви ли цен цу под 

усло вом про пи са ним за ко ном;
2) ако здрав стве ни рад ник оба вља де лат ност за ко

ју му ни је из да та ли цен ца;
3) ако здрав стве ни рад ник у оба вља њу здрав стве не 

де лат но сти на чи ни струч ну гре шку ко јом се на ру ша
ва, од но сно по гор ша ва здрав стве но ста ње па ци јен та;

4) ако је здрав стве ном рад ни ку из ре че на јед на 
од ме ра при вре ме не за бра не са мо стал ног ра да од 
стра не над ле жног ор га на ко мо ре, због те же по вре де 
про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на ко мо ре, у 
скла ду са за ко ном и ста ту том ко мо ре;

5) ако је прав но сна жном суд ском од лу ком здрав
стве ни рад ник осу ђен за кри вич но де ло ко је га чи ни 
не до стој ним за оба вља ње про фе си је здрав стве ног 
рад ни ка;
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6) ако у оба вља њу здрав стве не де лат но сти зло у по
тре би сред ства здрав стве ног оси гу ра ња;

7) у дру гим слу ча је ви ма про пи са ним за ко ном.

Члан16
Здрав стве ном рад ни ку над ле жна ко мо ра трај но 

од у зи ма ли цен цу ако је прав но сна жном суд ском од
лу ком осу ђен на ка зну за тво ра због те шког кри вич
ног де ла про тив здра вља љу ди.

Члан17
Здрав стве ни рад ник ко ме над ле жна ко мо ра ни је 

об но ви ла ли цен цу од но сно ко ме је од у зе ла ли цен цу, 
под усло ви ма про пи са ним за ко ном и овим пра вил ни
ком, ду жан је да у ро ку од осам да на од да на при је
ме ре ше ња до ста ви над ле жној ко мо ри ра ни је из да ту 
ли цен цу.

Члан18
Над ле жна ко мо ра о при вре ме ном или трај ном од у

зи ма њу ли цен це здрав стве ном рад ни ку, оба ве шта ва 

по сло дав ца здрав стве ног рад ни ка и фи ли ја лу Ре пу
блич ког за во да за здрав стве но оси гу ра ње. 

VИЗГЛЕДИСАДРЖАЈЛИЦЕНЦЕ

Члан19
Ли цен ца се из да је на обра сцу фор ма та А3, ве ли чи

не 420 x 297 мм. 
На обра сцу се на ла зи грб Ре пу бли ке Ср би је, на зив 

и ло го над ле жне Ко мо ре.
На ли цен ци се упи су ју сле де ћи по да ци о здрав стве

ном рад ни ку:
1) име и пре зи ме;
2) школ ска спре ма;
3) област здрав стве не за шти те за ко ју се ли цен ца 

из да је;
4) број ли цен це;
5) да тум и ме сто из да ва ња ли цен це;
6) да тум ва же ња ли цен це;
7) пе чат над ле жне ко мо ре и пот пис ди рек то ра над

ле жне ко мо ре.

Члан20
Штам па ње ли цен це од стра не На род не бан ке Ср

би је  За во да за из ра ду нов ча ни ца и ко ва ног нов ца 
 Топ чи дер мо же се вр ши ти на па пи ру и на на чин ко ји 
спре ча ва фал си фи ко ва ње ли цен це.

VIЗАВРШНАОДРЕДБА

Члан21
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да

на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је“.

Број: 11000390/200702
У Бе о гра ду, 7. де цем бра 2007. го ди не 

МИНИСТАР
проф. др То ми ца Ми ло са вље вић, с. р.

На осно ву чла на 187. став 2. За ко на о здрав стве ној за шти ти („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 107/05),

ми ни стар здра вља до но си 

ПРАВИЛНИК

ОБЛИЖИМУСЛОВИМАЗАСПРОВОђЕЊЕКОНТИНУИРАНЕЕДУКАЦИЈЕ
ЗАЗДРАВСТВЕНЕРАДНИКЕИЗДРАВСТВЕНЕСАРАДНИКЕ

I.УВОДНЕОДРЕДБЕ

Члан1
Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се вр ста, про гра ми, на чин, по сту пак и ду жи на тра ја

ња кон ти ну и ра не еду ка ци је, уста но ве и удру же ња ко ја мо гу спро во ди ти по сту пак 
кон ти ну и ра не еду ка ци је, кри те ри ју ми на осно ву ко јих се вр ши акре ди та ци ја про
гра ма кон ти ну и ра не еду ка ци је, као и дру га пи та ња од зна ча ја за спро во ђе ње кон
ти ну и ра не еду ка ци је за здрав стве не рад ни ке и здрав стве не са рад ни ке.

Члан2
Здрав стве ни рад ни ци и здрав стве ни са рад ни ци има ју пра во и ду жност да у то ку 

ра да стал но пра те раз вој ме ди цин ске, сто ма то ло шке, фар ма це ут ске на у ке, као и 
дру гих од го ва ра ју ћих на у ка и да се струч но уса вр ша ва ју ра ди одр жа ва ња и уна
пре ђе ња ква ли те та сво га ра да.

Члан3.
Кон ти ну и ра на еду ка ци ја под ра зу ме ва :
1) уче шће на струч ним и на уч ним ску по ви ма;
2) уче шће на се ми на ри ма, кур се ви ма и дру гим про гра ми ма кон ти ну и ра не еду

ка ци је.

 II.ВРСТЕКОНТИНУИРАНЕЕДУКАЦИЈЕ

Члан4.
Здрав стве ни рад ник и здрав стве ни са рад ник мо же се струч но уса вр ша ва ти кроз 

раз ли чи те вр сте кон ти ну и ра не еду ка ци је и то: уче шћем на кон гре си ма, сим по зи ју
ми ма и дру гим об ли ци ма струч них са ста на ка, уче шћем на кур се ви ма, се ми на ри ма, 
пу тем сту диј ских бо ра ва ка, об ја вљи ва њем чла на ка у струч ним и на уч ним ча со пи си
ма или пу бли ка ци ја ма и  ре ша ва њем те сто ва у пи сме ној или елек трон ској фор ми.

III.КРИТЕРИЈУМИПРОГРАМАКОНТИНУИРАНЕЕДУКАЦИЈЕ

Члан5.
По сту пак про це не ква ли те та про гра ма кон ти ну и ра не еду ка ци је (у да љем тек сту: 

акре ди та ци ја про гра ма) вр ши Здрав стве ни са вет  Ср би је (у да љем тек сту: Здрав
стве ни са вет) је дан пут у то ку го ди не.

Акре ди та ци ја про гра ма из ста ва 1. овог чла на вр ши се ако: 
1) про грам уса вр ша ва зна ња, ве шти не и струч ност по ла зни ка;
 2) се про грам за сни ва на нај но ви јим зна њи ма и до стиг ну ћи ма стру ке;
3) об ра ђу је те ме од ве ћег со ци јал но – ме ди цин ског зна ча ја; 
4) до при но си уна пре ђе њу ква ли те та струч ног ра да; 
5) је ја сно де фи ни са на те ма, циљ на гру па, вр ста и тра ја ње про гра ма;
6) је пре да вач акре ди то ва ног про гра ма ли це ко је има нај ма ње ви со ку струч ну 

спре му и нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства у стру ци, а док тор ме ди ци не, док тор 
сто ма то ло ги је, ди пло ми ра ни фар ма це ут и ди пло ми ра ни фар ма це ут ме ди цин ски би
о хе ми чар има ју и зва ње спе ци ја ли сте, а ли ца ко ја има ју за вр ше ну ви шу или сред
њу струч ну спре му нај ма ње 10 го ди на рад ног ис ку ства у стру ци.

Ор га ни за тор акре ди то ва ног про гра ма мо ра да има раз ви јен си стем еви ден ци је при
су ство ва ња, си стем про ве ре зна ња, си стем ева лу а ци је ор га ни зо ва ног ску па, си стем 
за чу ва ње до ку мен та ци је, као и дру га пи та ња зна чај на за акре ди та ци ју про гра ма.

Здрав стве ни са вет вред ну је сва ки при ја вље ни про грам кон ти ну и ра не еду ка ци је 
од ре ђи ва њем од го ва ра ју ћег бро ја бо до ва.

IV.СПРОВОђЕЊЕПОСТУПКАКОНТИНУИРАНЕЕДИКАЦИЈЕ

Члан6.
По сту пак кон ти ну и ра не еду ка ци је мо гу спро во ди ти фа кул те ти, шко ле здрав стве

не стру ке, здрав стве не уста но ве, при ват на прак са, удру же ња и уста но ве (у да љем 
тек сту: ор га ни за то ри акре ди то ва ног про гра ма).

Члан7.
Си стем бо до ва ње кон ти ну и ра не еду ка ци је, вр ши се на сле де ћи на чин:

А) Учешћенаконгресима

Па сив но уче шће на кон гре су до ку мен ту је се по твр дом о при су ству, а ак тив но 
уче шће по твр дом о при су ству и штам па ним са жет ком ра да. Па сив но уче шће под
ра зу ме ва при су ство ва ње пре да ва њи ма, а ак тив но уче шће из ла га ње ра да у ви ду 
по сте ра или усме но, с тим што се бо до ви за по стер пре зен та ци ју до де љу ју са мо 
пр вом ауто ру, а за усме ну пре зен та ци ју ауто ру ко ји пре зен ту је рад.

Б) Учествовањенакурсевима

Курс пр ве ка те го ри је је онај ко ји са др жи штам па ни ма те ри јал са др жа ја кур са и 
про ве ру зна ња на кон за вр ше ног кур са. Вре ме тра ја ња кур са је нај ма ње шест са ти.

Редни број Конгрес Учешће Вредновање 
у бодовима

1. Домаћи конгрес 
– симпозијум

активно учешће 
(постер и усмена 

презентација) 

пасивно учешће

девет бодова 
постер

12 бодова 
усмена 

презентација 

шест бодова

2. Међународни 
конгрес 

– симпозијум

активно учешће 
(постер и усмена 

презентација) 

пасивно учешће

15 бодова постер 

18 бодова усмена 
презентација  

девет бодова

Редни број Међународни 
курс

Учешће Вредновање 
у бодовима

1. Курс прве 
категорије

предавач

слушалац

до 20 бодова

до 10 бодова

2. Остали курсеви предавач

слушалац

до 15 бодова

до седам бодова

Редни број Домаћи курс Учешће Вредновање 
у бодовима

1. Курс прве 
категорије

предавач

слушалац

до 12 бодова

до шест бодова

2. Остали курсеви предавач

слушалац

до осам бодова

до четири бода
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За до ма ћи курс до де љу је се је дан бод за је дан сат слу ша ња, а за пре да ва че 
до де љу ју се два бо да по са ту.

Број бо до ва за ме ђу на род ни курс до де љу је се узи ма ју ћи у об зир све ре ле вант не 
по дат ке о кур су.

По ла зник до би ја по твр ду од ор га ни за то ра кур са о за вр ше ном кур су.

В)Студијскиборавци

Сту диј ски бо ра вак до ку мен ту је се по твр дом из да том и пот пи са ном од стра не ди
рек то ра здрав стве не уста но ве у ко јој је оба вљен сту диј ски бо ра вак, као и по твр дом 
мен то ра. 

Г) Стручнисастанци

Струч ни са стан ци не мо гу тра ја ти ма ње од јед ног са та.
При су ство струч ним са стан ци ма до ка зу је се по твр дом из да том и пот пи са ном од 

стра не ди рек то ра здрав стве не уста но ве, од но сно пред сед ни ка удру же ња.

Д)Публикације

У сва ком по је ди нач ном слу ча ју вр ши се бо до ва ње аутор ства од но сно уред ни
штва, о че му се из да је по твр да.

Ђ) Решавањетестапроверезнањауписменојилиелектронскојформи
Под пи сме ним те стом про ве ре зна ња сма тра се тест акре ди то ван од стра не 

Здрав стве ног са ве та и об ја вљен у ин дек си ра ним пу бли ка ци ја ма. Та кав тест мо ра 
са др жа ти нај ма ње 20, а нај ви ше 50 пи та ња.

Под те стом у елек трон ском сми слу сма тра се тест акре ди то ван од стра не Здрав
стве ног са ве та ко ји је об ја вљен на ин тер нет стра ни ца ма акре ди то ва них ор га ни за
то ра те сти ра ња. За сва ко те сти ра ње по треб но је обез бе ди ти одо бре ње од стра не 
Здрав стве ног са ве та. Ова кав тест мо ра са др жа ти нај ма ње 20, а нај ви ше 50 пи та
ња про ве ре зна ња.

Кан ди дат мо ра тач но од го во ри ти на нај ма ње 60% пи та ња пи сме ног, од но сно 
елек трон ског те ста да би био оце њен по зи тив но.

Тест од 20 пи та ња бо ду је се са шест бо до ва, а за сва ких до дат них 10 пи та ња у 
те сту, број бо до ва се по ве ћа ва за два  бо да, та ко да се тест од 50 пи та ња бо ду је са 
12 бо до ва.

Члан8.
Ор га ни за тор акре ди то ва ног про гра ма из да је по твр ду о уче ство ва њу за све уче

сни ке про гра ма.
По твр да из ста ва 1. овог чла на је сте до ку мент ко јим се по твр ђу је уче ство ва ње на 

акре ди то ва ном про гра му кон ти ну и ра не еду ка ци је.
По твр да са др жи сле де ће по дат ке:
– слу жбе ни на зив ор га ни за то ра акре ди то ва ног про гра ма, 
– ме сто и да тум одр жа ва ња,
– на зив те ме,
– број до де ље них бо до ва за уче ство ва ње,
– име, пре зи ме и број ли цен це здрав стве ног рад ни ка ко ме се из да је по твр да,
– пе чат и пот пис ор га ни за то ра акре ди то ва ног про гра ма.

V.ЗАВРШНАОДРЕДБА

Члан9.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном 

гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број: 11000391/200702
У Бе о гра ду, 27. де цем бра 2007. го ди не 

МИНИСТАР
проф. др То ми ца Ми ло са вље вић, с. р.

На осно ву чла на 199. став 6. За ко на о здрав стве ној за шти ти 
(„Слу жбе ни гла сник РС“, број 107/05),

Ми ни стар здра вља до но си

ПРАВИЛНИК

ОНАЧИНУ,ПОСТУПКУИУСЛОВИМАЗАОБАВЉАЊЕ
ДОПУНСКОГРАДАЗДРАВСТВЕНИХРАДНИКАУЗДРАВСТВЕНОЈ

УСТАНОВИИЛИПРИВАТНОЈПРАКСИ

I.УВОДНЕОДРЕДБЕ

Члан1.
Овим пра вил ни ком уре ђу је се на чин, по сту пак и усло ви, као и дру га пи та ња од 

зна ча ја за ор га ни зо ва ње и оба вља ње до пун ског ра да здрав стве них рад ни ка у 
здрав стве ној уста но ви или дру гом об ли ку здрав стве не слу жбе (у да љем тек сту: 
при ват на прак са).

Члан2.
Здрав стве ни рад ник за по слен у здрав стве ној уста но ви и при ват ној прак си, ко ји 

ра ди пу но рад но вре ме, мо же оба вља ти од ре ђе не по сло ве здрав стве не де лат но
сти из сво је стру ке код свог по сло дав ца, од но сно код дру гог по сло дав ца, ван ре
дов ног рад ног вре ме на (у да љем тек сту: до пун ски рад), за кљу чи ва њем уго во ра о 
до пун ском ра ду са ди рек то ром здрав стве не уста но ве, од но сно осни ва чем при ват
не прак се.

Уго вор о до пун ском ра ду мо же се за кљу чи ти:
1) за пру жа ње здрав стве них услу га ко је ни су об у хва ће не  оба ве зним здрав стве

ним оси гу ра њем у по гле ду са др жа ја, оби ма и стан дар да, од но сно за здрав стве не 
услу ге ко је се не оства ру ју у скла ду са на чи ном и по ступ ком оства ри ва ња пра ва из 
оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња;

2) за пру жа ње здрав стве них услу га ко је здрав стве на уста но ва пру жа за по тре бе 
ор га ни за ци је оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, а за ко је не мо же на друк чи ји 
на чин да обез бе ди од го ва ра ју ће здрав стве не рад ни ке;

3) за пру жа ње здрав стве них услу га ко је здрав стве на уста но ва пру жа за по тре бе 
ли ца ко ја не ма ју свој ство оси гу ра ног ли ца у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 
здрав стве но оси гу ра ње.

Здрав стве на уста но ва, од но сно при ват на прак са ду жна је да ор га ни зу је до пун
ски рад у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је здрав стве на за шти та и овим пра
вил ни ком. 

Члан3.
Здрав стве на уста но ва, од но сно при ват на прак са мо же да ор га ни зу је до пун ски 

рад за пру жа ње здрав стве них услу га или ме ди цин ских по сту па ка (у да љем тек сту: 
здрав стве не услу ге), од но сно за оба вља ње од ре ђе них по сло ва здрав стве не де лат
но сти ко ји спа да ју у де лат ност здрав стве не уста но ве, од но сно при ват не прак се у 
скла ду са ре ше њем о ис пу ње но сти усло ва за оба вља ње здрав стве не де лат но сти, 
од но сно од ре ђе них по сло ва здрав стве не де лат но сти.

Редни број Студијски боравци Вредновање у бодовима

1. У Републици Србији 
са ментором

три бода недељно

2. У иностранству са 
ментором

пет бодова недељно

Редни број Студијски боравци Вредновање у бодовима

1. Стручни састанци 
у здравственој установи и приватној 

пракси

предавач два бода  

слушалац један бод

2. Стручни састанци у здравственој 
установи и приватној пракси са 

предавачем по позиву

предавач три бода

слушалац два бода

3. Стручни састанци у оквиру удружења предавач пет бодов  

слушалац три бода

Редни 
број

Научни и стручни чланци Вредновање 
у бодовима:
Први аутор

Вредновање 
у бодовима:

Остали аутори

1. Чланак објављен 
у часопису који се цитира 

у „Current contents“ или 
„Science citation index“

20 бодова укупно 20 бодова

2. Чланак објављен у 
часопису који се цитира 

у „Index medicus“ или 
„Excerpta medica“

10 бодова укупно 10 бодова

3. Чланак објављен у 
неиндексираним страним 
и домаћим публикацијама

пет бодова укупно пет бодова

4. Коаутори на апстрактима 
или постерима на 

конгресима на којима нису 
били присутни

један бод сваки по 0,5 
бодова

5. Књига, монографија, 
уџбеник

40 бодова укупно 30 бодова

6. Уредник књиге 30 бодова

7. Поглавље у књизи  20 бодова 10 бодова

8. Уредник индексираног 
часописа

до 10 бодова 
годишње

9. Уредник неиндексираног 
часописа

до пет бодова 
годишње
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II.НАЧИН,ПОСТУПАКИУСЛОВИЗАОБАВЉАЊЕДОПУНСКОГРАДА

Пландопунскограда

Члан4.
Здрав стве на уста но ва, од но сно при ват на прак са мо же да ор га ни зу је до пун ски 

рад здрав стве них рад ни ка за по сле них у тој здрав стве ној уста но ви, од но сно при
ват ној прак си на осно ву Пла на до пун ског ра да (у да љем тек сту: План). 

План из ста ва 1. овог чла на до но си ди рек тор здрав стве не уста но ве на пред лог 
струч ног са ве та здрав стве не уста но ве, од но сно осни вач при ват не прак се.

Утврђивањеуслова,циљеваизадатаказаорганизовањедопунскограда

Члан5.
За здрав стве ну уста но ву из Пла на мре же здрав стве них уста но ва ко ји до но си 

Вла да (у да љем тек сту: План мре же) ми ни стар ство над ле жно за по сло ве здра вља 
(у да љем тек сту: Ми ни стар ство) утвр ђу је да ли здрав стве на уста но ва ис пу ња ва 
за ко ном и овим пра вил ни ком про пи са не усло ве за ор га ни зо ва ње до пун ског ра да, 
од но сно за оства ри ва ње ци ље ва и за да та ка ор га ни зо ва ња до пун ског ра да. 

Ако Ми ни стар ство у по ступ ку утвр ђи ва ња ис пу ње но сти усло ва за оба вља ње 
до пун ског ра да утвр ди да се Пла ном из чла на 4. овог пра вил ни ка не обез бе ђу је 
оства ри ва ње за ко ном утвр ђе них ци ље ва и за да та ка, ука за ће уста но ви на уоче не 
не до стат ке и од ре ди ће јој рок за ис пу ње ње тих усло ва.

Здрав стве на уста но ва из ста ва 1. овог чла на мо же от по че ти са оба вља њем до
пун ског ра да ка да Ми ни стар ство утвр ди да за то ис пу ња ва про пи са не усло ве.

Кон тро лу ис пу ње но сти усло ва здрав стве не уста но ве из ста ва 1. овог чла на за 
оба вља ње до пун ског ра да Ми ни стар ство вр ши сва ких 12 ме се ци. 

ДостављањеПланаМинистарству

Члан6.
Здрав стве на уста но ва из чла на 5. овог пра вил ни ка до ста вља Ми ни стар ству зах тев 

за утвр ђи ва ње ис пу ње но сти усло ва за оба вља ње до пун ског ра да на Обра сцу 1.
Уз зах тев из ста ва 1. овог чла на здрав стве на уста но ва под но си и:
1) План (Део А, Део Б, Део В и Део Г) на Обра сци ма 2–5;
2) из вод из ста ту та здрав стве не уста но ве о де лат но сти ко ју оба вља, од но сно ре

ше ње Ми ни стар ства о ис пу ње но сти усло ва за оба вља ње здрав стве не де лат но сти;
3) из вод из ак та о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва ко ји се 

од но си на уну тра шњу ор га ни за ци ју;
4) план ра да за те ку ћу го ди ну у ко ме су утвр ђе не здрав стве не услу ге уго во ре не 

са Ре пу блич ким за во дом, са ми шље њем ин сти ту та, од но сно за во да за јав но здра
вље, као и оце ном фи ли ја ле Ре пу блич ког за во да;

5) из ве штај о из вр ше њу пла на ра да за прет ход ну го ди ну у скла ду са про пи си ма 
о оба ве зном здрав стве ном оси гу ра њу, са ми шље њем ин сти ту та, од но сно за во да 
за јав но здра вље и оце ном фи ли ја ле Ре пу блич ког за во да;

6) ме ре из вр ше ња здрав стве них услу га ко је се пру жа ју оси гу ра ним ли ци ма, а ко
је се са чи ња ва ју на осно ву из ве шта ја из тач ке 5. овог ста ва, на Обра сци ма 6–8; 

7) по дат ке о ли ста ма че ка ња и по дат ке о ли ста ма за ка зи ва ња на Обра сци ма 9 и 10;
8) по дат ке о рад ном вре ме ну (смен ски рад, де жур ство и др.) на Обра сцу 11.
Обра сци 1–11 из ст. 1. и 2. овог чла на од штам па ни су уз овај пра вил ник и чи не 

ње гов са став ни део. 
Зах тев из ста ва 1. и по да ци из ста ва 2. овог чла на под но се се у пи са ном и елек

трон ском об ли ку.

СадржајПлана

Члан7.
План из чла на 4. овог пра вил ни ка са др жи:
1) Део А – Здрав стве не услу ге ко је ће се оба вља ти ор га ни зо ва њем до пун ског 

ра да;
2) Део Б – Ор га ни за ци ју здрав стве не уста но ве, од но сно при ват не прак се за оба

вља ње до пун ског ра да;
3) Део В – Спи сак здрав стве них рад ни ка ко ји ће се ан га жо ва ти по осно ву до

пун ског ра да;
4) Део Г – фи нан сиј ске по ка за те ље за ор га ни зо ва ње до пун ског ра да. 

ДеоА–Здравственеуслугекојећесеобављати
организовањемдопунскограда

Члан8.
Део А – Здрав стве не услу ге ко је ће се оба вља ти ор га ни зо ва њем до пун ског ра да 

– са др жи де та љан опис здрав стве них услу га, од но сно здрав стве не за шти те ко је ће 
се оба вља ти ор га ни зо ва њем до пун ског ра да. 

Члан9.
Здрав стве на уста но ва из чла на 5. овог пра вил ни ка ко ја има за кљу чен уго вор са 

Ре пу блич ким за во дом о пру жа њу здрав стве не за шти те на те рет сред ста ва оба
ве зног здрав стве ног оси гу ра ња мо же ор га ни зо ва њем  до пун ског ра да да оба вља 
оне здрав стве не услу ге, од но сно здрав стве ну за шти ту ко ја се не обез бе ђу је из 
сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 
оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње и про пи си ма до не тим за спро во ђе ње тог за ко на, 
као и у скла ду са овим пра вил ни ком, и то:

1) ме ди цин ска ис пи ти ва ња ра ди утвр ђи ва ња здрав стве ног ста ња, те ле сног оште
ће ња и ин ва лид но сти у по ступ ци ма код над ле жног ор га на, осим ис пи ти ва ња по упу ту 

струч номе ди цин ског ор га на у по ступ ку оства ри ва ња пра ва из здрав стве ног оси гу ра
ња, од но сно ра ди оства ри ва ња од ре ђе них пра ва код дру гих ор га на и ор га ни за ци ја;

2) здрав стве не пре гле де ра ди упи са у сред ње шко ле, ви со ко школ ске уста но ве и на 
кур се ве, до би ја ње уве ре ња о здрав стве ној спо соб но сти за за сни ва ње рад ног од но
са, од но сно до би ја ње дру гих до зво ла за рад, за ба вље ње ре кре а ци јом и спор том;

3) утвр ђи ва ње здрав стве ног ста ња оси гу ра ног ли ца по зах те ву дру гих ор га на, 
од но сно ко је се не оства ру је по зах те ву струч номе ди цин ских ор га на у по ступ ку 
у скла ду са овим за ко ном (код оси гу ра ва ју ћих дру шта ва, су до ва, у кри вич ном и 
прет кри вич ном по ступ ку, код из да ва ња по твр да за во за че мо тор них во зи ла, утвр
ђи ва ња здрав стве не спо соб но сти по пред ло гу по сло дав ца, ме ра у ве зи са за шти
том на ра ду итд.);

4) спе ци фич ну здрав стве ну за шти ту за по сле них као дру штве ну бри гу за здра
вље на ни воу по сло дав ца у скла ду са за ко ном, с об зи ром да спе ци фич ну здрав
стве ну за шти ту обез бе ђу је по сло да вац из сво јих сред ста ва;

5) ко ри шће ње здрав стве не за шти те у су прот но сти са на чи ном и по ступ ком 
оства ри ва ња здрав стве не за шти те ко ји је про пи сан за ко ном ко јим се уре ђу је 
здрав стве но оси гу ра ње и про пи си ма до не тим за спро во ђе ње тог за ко на;

6) обез бе ђе ње лич ног ком фо ра и по себ не удоб но сти, од но сно сме шта ја и лич не 
не ге у ста ци о нар ној здрав стве ној уста но ви, од но сно сме штај у јед но кре вет ну или 
дво кре вет ну бол нич ку со бу са по себ ним ку па ти лом, као и те ле ви зо ром, те ле фо ном 
и дру гим ван стан дард ним усло ви ма сме шта ја, а ко ји ни је ме ди цин ски нео п хо дан 
или се вр ши на лич ни зах тев;

7) пру жа ње здрав стве не услу ге или ме ди цин ског по ступ ка ан га жо ва њем од ре ђе ног 
здрав стве ног рад ни ка, од но сно ти ма здрав стве них рад ни ка на осно ву лич ног зах те ва 
па ци јен та или чла но ва ње го ве по ро ди це, од но сно за кон ских за ступ ни ка па ци јен та;

8) здрав стве ну за шти ту ко ја је по ве за на са ле че њем акут ног пи јан ства;
9) ко зме тич ке хи рур шке про це ду ре ко је има ју за циљ да по бољ ша ју спо ља шњи 

из глед без ус по ста вља ња и вра ћа ња те ле сне функ ци је, као и вр ше ње хи рур шких 
естет ских ко рек ци ја ор га на и де ло ва те ла, осим за: ко рек ци је уро ђе них ано ма ли ја 
ко је про у зро ку ју функ ци о нал не смет ње, естет ске ре кон струк ци је дој ке ко је су на
ста ле на кон ма стек то ми је и естет ске ко рек ци је на кон те шких по вре да, од но сно бо
ле сти ко је су нео п ход не за ус по ста вља ње бит них функ ци ја ор га на и де ло ва те ла;

10) пре кид труд но ће из не ме ди цин ских раз ло га;
11) нео ба ве зне иму ни за ци је и иму ни за ци је ко је су ве за не за пу то ва ње у ино

стран ство или за оба вља ње од ре ђе ног по сла;
12) сто ма то ло шке услу ге ко је ни су утвр ђе не као пра во из оба ве зног здрав стве

ног оси гу ра ња у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је здрав стве но оси гу ра ње и про
пи си ма до не тим за спро во ђе ње тог за ко на;

13) ди јаг но сти ку и ле че ње сек су ал не дис функ ци је или сек су ал не не а де кват но
сти, укљу чу ју ћи им по тен ци ју, здрав стве не услу ге, ле ко ве и ме ди цин скотех нич ка 
по ма га ла ко ја су ве за на за про ме ну по ла и ре вер зи ја прет ход не до бро вољ не хи
рур шке сте ри ли за ци је;

14) хи рур шки или ин ва зив ни трет ман (укљу чу ју ћи га стич ни ба лон) ко ји се од но си 
на ре дук ци ју те ле сне те жи не, осим ако су ме ди цин ски нео п ход ни, ди је тет ски са ве
ти и про грам гу бит ка те ле сне те жи не код ли ца ста ри јих од 15 го ди на жи во та, из у
зев пред ла га ња ди је тет ске ис хра не код но во от кри ве них бо ле сни ка са ше ћер ном 
бо ле шћу и бо ле сни ка са тер ми нал ном бу бре жном ин су фи ци јен ци јом;

15) ме то де и по ступ ке ал тер на тив не, ком пле мен тар не или тра ди ци о нал не ме ди
ци не;

16) пре гле де и ле че ње про фе си о нал них и ама тер ских спор ти ста ко ји ни су утвр
ђе ни као пра во из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, од но сно про гра ме ме ди ци
не спор та ко ји има ју за циљ по бољ ша ње спорт ске спо соб но сти;

17) ра ди јал ну ке ра то то ми ју или би ло ко ју дру гу хи рур шку про це ду ру за по бољ
ша ње ви да уко ли ко се вид не мо же аде кват но по бољ ша ти ко ри шће њем на о ча ра 
или кон такт них со чи ва;

18) са ни тет ски пре воз и хи тан ва зду шни са о бра ћај у слу ча је ви ма ко ји се не обез
бе ђу ју из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња;

19) хи дро те ра пи ју, те ра пи ју хип но зом, елек тро хип но зу, елек тро слип те ра пи ју, 
елек тро нар ко зу и нар ко син те зу;

20) пси хо ло шко са ве то ва ње ко је се од но си на про ме ну по на ша ња, трет ман ло
ших по ро дич них и рад них од но са и не спо соб ност пам ће ња и уче ња;

21) ду го трај ну не гу и кућ ну не гу, као и не гу у здрав стве ној уста но ви ко ја се пре
вас ход но пру жа с ци љем уоби ча је не лич не не ге и опо рав ка, од но сно ра ди ста ра
ња и по мо ћи при днев ним жи вот ним ак тив но сти ма, као што су по моћ при хо ду, 
сме шта ње и уста ја ње из кре ве та, ку па ње, обла че ње, спре ма ње хра не, над зор над 
узи ма њем ле ко ва, и ко ја не ма за циљ ди јаг но сти ку, те ра пи ју или ре ха би ли та ци ју 
због бо ле сти или по вре де;

22) уград њу ме ди цин скотех нич ких по ма га ла и им план та та ко ји су пре ко стан дар да 
функ ци о нал но сти ко ји је ме ди цин ски нео п хо дан за трет ман бо ле сти или по вре де;

23) ле че ње ком пли ка ци ја ко је су по сле ди ца здрав стве них услу га ко је се не обез
бе ђу ју из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу је оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње;

24) дру ге вр сте здрав стве них услу га ко је ни су утвр ђе не као пра во из оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња, у скла ду са оп штим ак ти ма Ре пу блич ког за во да, од но сно 
здрав стве ну за шти ту ко ја се обез бе ђу је за кљу чи ва њем уго во ра о до бро вољ ном 
здрав стве ном оси гу ра њу у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је до бро вољ но 
здрав стве но оси гу ра ње.

Члан10.
Здрав стве не услу ге: у обла сти ди јаг но сти ке и ле че ња ко је су у фа зи ис тра жи ва

ња, од но сно екс пе ри мен та; ле че ње уз при ме ну ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва 
ко ји су у фа зи кли нич ких ис пи ти ва ња; ди јаг но сти ка, ле че ње и ре ха би ли та ци ја, ле
ко ви и ме ди цин скотех нич ка по ма га ла ко ји се не при ме њу ју у скла ду са при хва ће
ним стан дар ди ма ме ди цин ске, сто ма то ло шке и фар ма це ут ске прак се, не мо гу се 
пру жа ти у окви ру до пун ског ра да.
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Члан11.
Оба ве зно оси гу ра ним ли ци ма по про пи си ма о оба ве зном здрав стве ном оси

гу ра њу, као и ли ци ма ко ја има ју за кљу чен уго вор о до бро вољ ном здрав стве ном 
оси гу ра њу по про пи си ма ко ји ма се уре ђу је до бро вољ но здрав стве но оси гу ра ње, у 
здрав стве ној уста но ви из чла на 5. овог пра вил ни ка ко ја је за кљу чи ла уго вор са Ре
пу блич ким за во дом о пру жа њу здрав стве не за шти те на те рет сред ста ва оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња, мо гу се на пла ћи ва ти са мо здрав стве не услу ге из чла на 
9. овог пра вил ни ка, под усло вом да се пру жа ју ор га ни зо ва њем до пун ског ра да у 
тој здрав стве ној уста но ви.

ДеоБ–Организацијаздравственеустанове,односноприватнепраксеза
обављањедопунскограда

Члан12.
Део Б – Ор га ни за ци ја здрав стве не уста но ве, од но сно при ват не прак се за оба

вља ње до пун ског ра да – са др жи по дат ке о ор га ни за ци ји ра да слу жби, од но сно 
ор га ни за ци о них де ло ва здрав стве не уста но ве, од но сно при ват не прак се за оба
вља ње здрав стве них услу га ор га ни зо ва њем до пун ског ра да, и то:

1) спи сак слу жби, од но сно ор га ни за ци о них де ло ва у ко ји ма ће се пру жа ти здрав
стве не услу ге ор га ни зо ва њем до пун ског ра да;

2) вре ме у ко ме ће се пру жа ти здрав стве не услу ге ор га ни зо ва њем до пун ског 
ра да (да ни у сед ми ци, од но сно ме се цу, рад но вре ме од ре ђе не слу жбе, од но сно 
ор га ни за ци о ног де ла, вре ме по ан га жо ва ном здрав стве ном рад ни ку, од но сно ти му 
здрав стве них рад ни ка ко ји пру жа здрав стве ну услу гу);

3) на чин за ка зи ва ња при је ма па ци је на та и ме сто при је ма па ци је на та;
4) дру ги бит ни по да ци за ор га ни зо ва ње до пун ског ра да.

Члан13.
Здрав стве на уста но ва из чла на 5. овог пра вил ни ка ко ја има за кљу чен уго вор са 

Ре пу блич ким за во дом о пру жа њу здрав стве не за шти те на те рет сред ста ва оба
ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, до пун ски рад мо же ор га ни зо ва ти за ка па ци те те 
у по гле ду про сто ра, опре ме и ка дра, као и за вре ме за ко је ни је за кљу чен уго вор 
са Ре пу блич ким за во дом, од но сно на на чин и под усло ви ма да пру жа ње здрав
стве них услу га ор га ни зо ва њем до пун ског ра да не ути че на из вр ша ва ње уго вор них 
оба ве за пре ма Ре пу блич ком за во ду и оства ри ва њу пра ва оси гу ра них ли ца из оба
ве зног здрав стве ног оси гу ра ња.

ДеоВ–Списакздравственихрадникакојићебитиангажовани
организовањемдопунскограда

Члан14.
Део В – Спи сак здрав стве них рад ни ка ко ји ће би ти ан га жо ва ни ор га ни зо ва њем 

до пун ског ра да са др жи:
1) име, пре зи ме и ма тич ни број здрав стве ног рад ни ка;
2) спе ци ја ли за ци ју, ужу спе ци ја ли за ци ју;
3) ан га жо ва ни тим здрав стве них рад ни ка за по је ди не вр сте здрав стве них услу га;
4) вр сте здрав стве них услу га ко је ће по је ди нач ни здрав стве ни рад ник, од но сно 

тим здрав стве них рад ни ка оба вља ти;
5) рас по ред рад ног вре ме на од ре ђе ног здрав стве ног рад ни ка, од но сно ти ма 

здрав стве них рад ни ка (дан у сед ми ци, од но сно ме се цу, број са ти, рад но вре ме).

ДеоГ–Финансијскипоказатељизаорганизовањедопунскограда

Члан15.
Део Г – фи нан сиј ски по ка за те љи за ор га ни зо ва ње до пун ског ра да са др же по

дат ке о:
1) пла ни ра ном бро ју здрав стве них услу га ко је ће се оба вља ти ор га ни зо ва њем 

до пун ског ра да у ро ку од 12 ме се ци, као и по здрав стве ном рад ни ку или ти му здрав
стве них рад ни ка;

2) це ни по је ди нач не здрав стве не услу ге, струк ту ри, од но сно еле мен ти ма це не 
укљу чу ју ћи и из нос амор ти за ци је основ них сред ста ва;

3) из но су на кна де за оба вље ни рад ко ји ће се ис пла ћи ва ти здрав стве ном рад ни ку;
4) пла ну при хо да и рас хо да сред ста ва оства ре них ор га ни зо ва њем до пун ског ра да;
5) на чи ну рас по де ле, од но сно на ме ни ко ри шће ња ви шка при хо да над рас хо ди ма. 

III.ОСТАЛЕОДРЕДБЕ

Уговородопунскомраду

Члан16.
Здрав стве ни рад ник мо же да за кљу чи са мо је дан уго вор о до пун ском ра ду са 

сво јим по сло дав цем, од но сно са дру гим по сло дав цем, у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу је здрав стве на за шти та и овим пра вил ни ком. 

Уго вор из ста ва 1. овог чла на за кљу чу је ди рек тор здрав стве не уста но ве, од но сно 
осни вач при ват не прак се и здрав стве ни рад ник.

Уго вор о до пун ском ра ду за кљу чу је се у пи са ном об ли ку и са др жи: вр сту, на чин, 
вре ме тра ја ња по сла, ви си ну и на чин утвр ђи ва ња на кна де за рад, об ве зни ка упла
те утвр ђе не на кна де за пру же ну здрав стве ну услу гу, у скла ду са за ко ном.

Уго вор о до пун ском ра ду са здрав стве ним рад ни ком за кљу чу је се на вре ме од 
12 ме се ци.

Дужинаобављањадопунскограда

Члан17.
За по сле ни здрав стве ни рад ник ко ји оба вља по сло ве по осно ву уго во ра о до

пун ском ра ду из чла на 2. овог пра вил ни ка мо же оба вља ти те по сло ве у укуп

ном вре ме ну ко је не мо же би ти ду же од јед не тре ћи не пу ног рад ног вре ме на, 
за од ре ђе ни број па ци је на та, од но сно здрав стве них услу га или ме ди цин ских 
по сту па ка.

Радсанепунимраднимвременом

Члан18.
Здрав стве ни рад ник ко ји је за сно вао рад ни од нос са не пу ним рад ним вре ме ном 

код јед ног по сло дав ца, а за оста так рад ног вре ме на за сну је рад ни од нос код дру гог 
по сло дав ца и на тај на чин оства ри пу но рад но вре ме у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу је рад, мо же за кљу чи ти са мо је дан уго вор о до пун ском ра ду са јед ним 
од по сло да ва ца код ко јих ра ди не пу но рад но вре ме или код дру гог по сло дав ца, 
под усло ви ма про пи са ним  за ко ном ко јим се уре ђу је здрав стве на за шти та и овим 
пра вил ни ком.

У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, прет ход ну са гла сност из чла на 19. овог пра вил
ни ка, здрав стве ни рад ник ко ји је за сно вао рад ни од нос са не пу ним рад ним вре
ме ном тра жи од јед ног по сло дав ца са ко јим је за сно вао рад ни од нос са не пу ним 
рад ним вре ме ном.

Здрав стве ни рад ник из ста ва 1. овог чла на ко ји је за кљу чио уго вор о до пун ском 
ра ду са дру гим по сло дав цем са ко јим не ма за кљу чен уго вор о ра ду са не пу ним 
рад ним вре ме ном, ду жан је да оба ве сти оног по сло дав ца ко ји му ни је дао прет ход
ну са гла сност за за кљу чи ва ње уго во ра о до пун ском ра ду.

Претходнасагласностзаобављањедопунскограда
коддругогпослодавца

Члан19.
Здрав стве ни рад ник из чла на 2. став 1. овог пра вил ни ка, по прет ход но при ба

вље ној са гла сно сти струч ног са ве та и ди рек то ра здрав стве не уста но ве, од но сно 
осни ва ча при ват не прак се у ко јој је за по слен, мо же за кљу чи ти са мо је дан уго вор о 
до пун ском ра ду са дру гим по сло дав цем.

Прет ход ну са гла сност из ста ва 1. овог чла на струч ни са вет и ди рек тор здрав
стве не уста но ве мо гу да ти са мо под усло вом да рад здрав стве ног рад ни ка ван 
ре дов ног рад ног вре ме на за ко ји се за кљу чу је уго вор о до пун ском ра ду, не ути че 
на ор га ни за ци ју ра да по је ди нач них де ло ва здрав стве не уста но ве или здрав стве не 
уста но ве у це ли ни, од но сно при ват не прак се, као и да не ути че на из вр ше ње оба
ве за утвр ђе них уго во ром о ра ду.

Плаћањездравственихуслуга

Члан20.
Па ци јент ко ме је пру же на здрав стве на услу га ор га ни зо вањм до пун ског ра да за 

пру же ну здрав стве ну услу гу пла ћа утвр ђе ну на кна ду, о че му здрав стве на уста но
ва, од но сно при ват на прак са па ци јен ту из да је ра чун, у скла ду са за ко ном.

За пру же ну здрав стве ну услу гу ор га ни зо ва њем до пун ског ра да у здрав стве ној 
уста но ви, од но сно при ват ној прак си тро шко ви или део тих тро шко ва мо же се на
кна ди ти у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је до бро вољ но здрав стве но оси
гу ра ње.

За здрав стве не услу ге ко је се пру жа ју ор га ни зо ва њем до пун ског ра да из чла на 
2. став 2. тач ка 2) овог пра вил ни ка, здрав стве ној уста но ви ко ја има за кљу чен уго
вор о пру жа њу здрав стве не за шти те из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу
ра ња, сред ства обез бе ђу је Ре пу блич ки за вод. 

Здрав стве на уста но ва у др жав ној сво ји ни ис пла ћу је здрав стве ном рад ни ку уго
во ре ну на кна ду из ста ва 1. овог чла на од на кна де ко ју је па ци јент пла тио здрав
стве ној уста но ви.

Здрав стве на уста но ва у др жав ној сво ји ни ис пла ћу је здрав стве ном рад ни ку ви си
ну утвр ђе не на кна де из сред ста ва здрав стве ног оси гу ра ња ка да се ти по сло ви у 
здрав стве ној уста но ви оба вља ју за по тре бе оси гу ра них ли ца, на осно ву уго во ра о 
пру жа њу здрав стве не за шти те за кљу че ног из ме ђу здрав стве не уста но ве и Ре пу
блич ког за во да, у скла ду са чла ном 2. став 2. тач ка 2) овог пра вил ни ка.

При ват на прак са ис пла ћу је здрав стве ном рад ни ку уго во ре ну на кна ду из ста ва 1. 
овог чла на од на кна де ко ју је па ци јент пла тио при ват ној прак си.

Вођењеевиденцијеозакљученимуговорима
одопунскомраду

Члан21.
Здрав стве на уста но ва, од но сно при ват на прак са во ди еви ден ци ју о за кљу че ним 

уго во ри ма из чла на 2. став 2, чл. 16. и 18. овог пра вил ни ка, у скла ду са за ко ном. 
Еви ден ци је из ста ва 1. овог чла на здрав стве на уста но ва во ди за сва ког здрав

стве ног рад ни ка ко ји има за кљу чен уго вор о до пун ском ра ду са сво јим или дру гим 
по сло дав цем.

Је дан при ме рак ори ги на ла уго во ра о до пун ском ра ду здрав стве на уста но ва, од
но сно при ват на прак са до ста вља Ми ни стар ству здра вља у ро ку од осам да на од 
да на за кљу че ња уго во ра. 

Давањеинформацијаоорганизовањудопунскограда

Члан22.
Здрав стве на уста но ва, од но сно при ват на прак са ду жна је да па ци јен ту пру жи 

пот пу не ин фор ма ци је о на чи ну и по ступ ку пру жа ња здрав стве них услу га ор га ни
зо ва њем до пун ског ра да, као и да на вид ним ме сти ма у здрав стве ној уста но ви 
ис так не оба ве ште ње о мо гућ но сти ма и на чи ну пру жа ња здрав стве не за шти те 
па ци јен ти ма ван ре дов ног рад ног вре ме на здрав стве них рад ни ка, као и це на ма 
здрав стве них услу га ко је се пру жа ју до пун ским ра дом.
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IV.ЗАВРШНАОДРЕДБА

Члан23.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивању у „Службеном гласнику Републике Ср
бије“.

Број 110–00–212/2008–03
У Београду, 20. новембра 2008. године

Министар,
проф. др Томица Милосављевић, с. р.

На осно ву Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је, Скуп
шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би је на 3ој кон сти ту тив
ној сед ни ци одр жа ној 13. ју на 2007. го ди не у Бе о гра
ду усво ји ла је:

ПРАВИЛНИК

ОПОСТУПКУКАНДИДОВАЊА,НАЧИНУИЗБОРА
ИОПОЗИВАЧЛАНОВАСКУПШТИНЕИДРУГИХ

ОРГАНАЛЕКАРСКЕКОМОРЕСРБИЈЕ

I.ОСНОВНЕОДРЕДБЕ

Члан1.
Овим Пра вил ни ком ре гу ли ше се по сту пак кан ди до

ва ња, на чин 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.

Члан2.
Ор га ни Ле кар ске ко мо ре Ср би и је су: Скуп шти на, 

Управ ни од бор, ди рек тор и два по моћ ни ка ди рек то ра, 
Етич ки од бор, по себ ни од бо ри, су до ви ча сти, Над зор
ни од бор и Ко ми си ја за по сре до ва ње.

II.ОРГАНИИСПРОВОђЕЊЕИЗБОРА

Члан3
Ор га ни за спро во ђе ње из бо ра су цен трал на из бор

на ко ми си ја Ле кар ске ко мо ре Ср би је, из бор не ко ми
си је ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра, из бор не ко ми си је 
из бор них је ди ни ца и Ко ми си ја за из бор и име но ва ње 
Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Члан4.
цен трал на из бор на ко ми си ја има 5 чла но ва и пет 

за ме ни ка чла но ва ко је би ра Скуп шти на Ле кар ске ко
мо ре Ср би је са ман да том од 5 го ди на.

Чла но ве цен трал не из бор не ко ми си је и њи хо ве 
за ме ни ке Скуп шти ни Ко мо ре пред ла жу скуп шти не 
ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра и то сва ка по јед ног 
чла на и јед ног за ме ни ка чла на.

Чла но ви цен трал не из бор не ко ми си је из ме ђу се бе 
би ра ју пред сед ни ка и за ме ни ка пред сед ни ка Ко ми
си је.

Рад цен трал не из бор не ко ми си је ре гу ли ше се По
слов ни ком о ра ду цен трал не из бор не ко ми си је Ле
кар ске ко мо ре Ср би је ко ји до но се чла но ви Ко ми си је 
на кон сти ту тив ној сед ни ци овог ор га на.

Члан5.
Из бор не ко ми си је ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра 

има ју по пет чла но ва и пет за ме ни ка чла но ва ко је 
би ра ју скуп шти не ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра на 
пред лог из вр шних од бо ра ре ги о нал них ле кар ских 
ко мо ра. 

Чла но ви из бор них ко ми си ја ре ги о нал них ко мо ра из 
сво јих ре до ва би ра ју пред сед ни ка и за ме ни ка пред
сед ни ка.

Ман дат чла но ва из бор них ко ми си ја ре ги о нал них ко
мо ра тра је пет го ди на, а ко ми си је ра де на осно ву по
слов ни ка о свом ра ду.

Члан6.
Из бор не ко ми си је из бор них је ди ни ца има ју по три 

чла на и три за ме ни ка чла на ко је име ну је из бор на ко
ми си ја ре ги о нал не Ле кар ске ко мо ре.

Чла но ви из бор них ко ми си ја из бор них је ди ни ца из 
сво јих ре до ва би ра ју пред сед ни ка.

Из бор не ко ми си је из бор них је ди ни ца име ну ју се 
нај ка сни је 45 да на пре да на одр жа ва ња из бо ра за 
Скуп шти ну Ко мо ре или ре ги о нал не ко мо ре, а ман дат 
им пре ста је да ном об ја вљи ва ња ко нач них ре зул та та.

Члан7.
Чла но ви Ко ми си је за из бор и име но ва ње би ра ју се 

на пр вој кон сти ту тив ној сед ни ци сва ког но вог са зи ва 
Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је, из ре до ва чла
но ва Скуп шти не.

Чла но ве Ко ми си је за из бор и име но ва ње би ра 
Скуп шти на Ко мо ре, на пред лог ре ги о нал них ле кар
ских ко мо ра.

Ко ми си ја има 5 чла но ва и то по јед ног са те ри то ри
је сва ке ре ги о нал не Ле кар ске ко мо ре.

Чла но ви ко ми си је из ме ђу се бе би ра ју пред сед ни ка.
Ко ми си ја за из бор и име но ва ње у скла ду са Ста

ту том и овим ак том при пре ма и спро во ди из бо ре за 
све ор га не ко је би ра Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је.

III.ИЗБОРЧЛАНОВАСКУПШТИНЕ
ЛЕКАРСКЕКОМОРЕСРБИЈЕ

а.Општенапомене

Члан8.
Из бо ре за Скуп шти ну Ле кар ске ко мо ре Ср би је (у 

да љем тек сту: Скуп шти на) рас пи су је пред сед ник 
прет ход ног са зи ва Скуп шти не, нај ма ње 90 да на пре 
ис те ка ман да та прет ход ног са зи ва.

У од лу ци о рас пи си ва њу из бо ра пред сед ник је ду
жан да на ве де та чан да тум одр жа ва ња из бо ра као и 
да тум по чет ка из бор них рад њи.

Члан9.
Све рад ње око при пре ме и спро во ђе ња из бо ра 

оба вља цен трал на из бор на ко ми си ја Ле кар ске ко
мо ре Ср би је у са рад њи са из бор ним ко ми си ја ма ре
ги о нал них ле кар ских ко мо ра.

Члан10.
Из бор не ко ми си је ре ги о нал них ко мо ра ду жне су да 

цен трал ној из бор ној ко ми си ји нај ка сни је 45 да на пре 
да на одр жа ва ња из бо ра до ста ве спи ско ве из бор них 
је ди ни ца на сво јој те ри то ри ји, и име ну ју из бор не ко
ми си је тих из бор них је ди ни ца.

Члан11.
Сви док то ри ме ди ци не, чла но ви Ко мо ре, би ра ју 

сво је пред став ни ке на те ри то ри ји ре ги о нал не Ко мо
ре на ко јој жи ве.

Скуп шти не ре ги о нал них ко мо ра, на пред лог из бор
них ко ми си ја ре ги о нал них ко мо ра, утвр ђу ју рас по ред 
из бор них је ди ни ца на сво јој те ри то ри ји.

Члан12.
У сва кој из бор ној је ди ни ци би ра се је дан или ви ше 

чла но ва Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је, уз по
што ва ње прин ци па да се је дан члан Скуп шти не Ко
мо ре би ра на 200 упи са них чла но ва Ко мо ре.

Ра ди лак шег фор ми ра ња иза бра них је ди ни ца, од 
бро ја на ве де ног у ста ву 1. овог чла на мо же се од сту
пи ти до ±5%,уз на по ме ну да укуп но од сту па ње на 
те ри то ри ји це ле ре ги о нал не Ко мо ре не мо же би ти 
ве ће од ±5%. 

б.Поступаккандидовања

Члан13.
За чла на Скуп шти не Ко мо ре мо же би ти пред ло жен 

и би ран сва ки члан Ко мо ре упи сан у Име ник Ко мо ре.
Кан ди да та за чла на Скуп шти не Ко мо ре мо же пред

ло жи ти сва ки члан Ко мо ре упи сан у Име ник Ко мо ре.

Члан14.
По рас пи си ва њу из бо ра ре ги о нал не Ко мо ре су ду

жне да спро ве ду по сту пак пред ла га ња кан ди да та за 
чла но ве Скуп шти не Ко мо ре нај ка сни је 45 да на пре 
да на одр жа ва ња из бо ра.

Ре ги о нал на Ко мо ра оба ве шта ва све чла но ве 
Ко мо ре са сво је те ри то ри је да се пи са ним пу тем 
обра зло же не кан ди да ту ре до ста вља ју кан це ла ри ји 
ре ги о нал не Ко мо ре у ро ку од 30 да на од да на рас
пи си ва ња из бо ра.

Члан15.
Сва ка кан ди да ту ра за чла на Скуп шти не Ле кар ске 

ко мо ре Ср би је мо ра би ти по др жа на по ти си ма нај ма
ње 20 чла но ва ре ги о нал не Ле кар ске ко мо ре на чи јој 
те ри то ри ји кан ди дат жи ви.

Члан16.
Из бор не ко ми си је ре ги о нал них ко мо ра, по за вр ше

ном по ступ ку кан ди до ва ња, утвр ђу ју ко нач не ли сте 
кан ди да та по из бор ним је ди ни ца ма и до ста вља ју их 
цен трал ној из бор ној ко ми си ји, нај ка сни је 15 да на 
пре да на одр жа ва ња из бо ра.

Ко нач не ли сте кан ди да та об ја вљу ју се јав но, на огла
сним та бла ма ре ги о нал них ко мо ра и њи хо вих окру
жних кан це ла ри ја, у гла си лу Ко мо ре као и на wеб сај ту 
Ко мо ре.

ц.Избори

Члан17.
Из бо ри за Скуп шти ну Ле кар ске ко мо ре Ср би је и 

скуп шти не ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра одр жа ва ју 
се ис кљу чи во не де љом.

Гла са ње за из бор чла но ва Скуп шти не се вр ши на 
би рач ким ме сти ма.

По пра ви лу, сва ка из бор на је ди ни ца има јед но би
рач ко ме сто. У слу ча ју да из бор на је ди ни ца има ве ћи 
број би рач ких ме ста, пред сед ник из бор не ко ми си је 
из бор не је ди ни це име ну је чла но ве би рач ких од бо ра 
за по је ди нач на би рач ка ме ста.

Сва ко би рач ко ме сто има ред ни број.
Из бор не ко ми си је ре ги о нал них ко мо ра нај ка сни је 

7 да на пре да на одр жа ва ња из бо ра об ја вљу ју рас по
ред би рач ких ме ста, са на зна ка ма ко ји док то ри ме
ди ци не гла са ју на од ре ђе ним би рач ким ме сти ма.

За сва ко би рач ко ме сто се обез бе ђу је по себ на про
сто ри ја.

Члан18.
Из бор не ко ми си је ре ги о нал них ко мо ра су ду жне да 

бла го вре ме но при пре ме ма те ри јал за гла са ње, до во
љан број гла сач ких ку ти ја, гла сач ких ли сти ћа, из вод 
из би рач ких спи ско ва за то би рач ко ме сто, обра зац 
за за пи сник и др.

Члан19.
Гла са ње се вр ши лич но.
Гла са се на гла сач ким ли сти ћи ма.
Гла сач ки ли стић са др жи:
1.озна ку и ред ни број из бор не је ди ни це у ко јој се 

вр ше из бо ри
2.оба ве ште ње о бро ју кан ди да та ко ји се би ра ју у тој 

из бор ној је ди ни ци
3.име на и пре зи ме на кан ди да та, по азбуч ном ре ду
Ис пред име на сва ког кан ди да та ста вља се ред ни број.

Члан20.
Гла са се са мо за кан ди да те на ве де не на гла сач ком 

ли сти ћу по је ди нач но, а нај ви ше за оно ли ко кан ди да
та ко ли ко се чла но ва Скуп шти не Ко мо ре би ра из те 
из бор не је ди ни це.

Гла са ње се вр ши за о кру жи ва њем ред ног бро ја ис
пред име на кан ди да та за ко га се гла са.

Члан21.
Гла сач ки ли сти ћи на ко ји ма су за о кру же ни ред ни 

бро је ви ис пред име на ве ћег бро ја кан ди да та од бро ја 
кан ди да та ко ји се би ра, ли сти ћи у ко је су уне та и за
о кру же на но ва име на, не по пу ње ни гла сач ки ли сти ћи 
као и ли сти ћи на ко ји ма се не мо же са си гур но шћу 
утвр ди ти за ко га је кан ди да та гла са но, сма тра ју се 
не ва же ћим.

Члан22.
Гла са ње тра је не пре кид но, од 07,00 до 19,00 ча со ва.
Би рач ко ме сто се у 19,00 ча со ва за тва ра, али се 

би ра чи ма ко ји су се за те кли на би рач ком ме сту у 
вре ме за тва ра ња, омо гу ћа ва да гла са ју.

Би рач ко ме сто на ко ме су гла са ли сви упи са ни би
ра чи мо же би ти за тво ре но и пре ис те ка ро ка на ве де
ног у прет ход ном ста ву овог чла на.

Члан23.
За све вре ме гла са ња сви чла но ви из бор них ко ми

си ја из бор них је ди ни ца мо ра ју све вре ме би ти при
сут ни на би рач ким ме сти ма.
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Из бор не ко ми си је из бор них је ди ни ца бри ну и о одр
жа ва њу ре да и ми ра на би рач ким ме сти ма.

Члан24.
Чла но ви из бор них ко ми си ја из бор них је ди ни ца 

про ве ра ва ју да ли је сва ко ко при сту па гла са њу упи
сан у би рач ки спи сак.Уко ли ко би рач ни је упи сан, гла
са ње му не ће би ти до зво ље но, осим ако чла но ви ма 
ко ми си је не ста ви на увид ори ги нал ну ди пло му или 
ове ре ну фо то ко пи ју ди пло ме ме ди цин ског фа кул те та, 
лич ну кар ту и до каз да је члан Ко мо ре.

Сва ки та кав слу чај уно си се у за пи сник.

Члан25.
Иден ти фи ка ци ја би ра ча упи са них у би рач ки спи сак 

вр ши се на осно ву уви да у лич ну кар ту, пут ну ис пра
ву,во зач ку до зво лу или члан ску кар ту Ко мо ре.

д.Утврђивањерезултатагласања

Члан26.
По за вр шет ку гла са ња из бор на ко ми си ја из бор не 

је ди ни це за по чи ње утвр ђи ва ње ре зул та та гла са ња.
Ре зул та ти гла са ња се утвр ђу ју та ко што се пр во вр

ши пре бро ја ва ње не у по тре бље них гла сач ких ли сти ћа.
По том се, на осно ву би рач ког спи ска, утвр ђу је уку

пан број би ра ча ко ји су гла са ли, и при сту па се отва
ра њу би рач ке ку ти је и пре бро ја ва њу гла со ва.

По за вр ше ном пре бро ја ва њу се утвр ђу је ко ли ко је 
ко ји кан ди дат до био гла со ва и ко ли ки  је број не ва
же ћих ли сти ћа.

Члан27.
Ка да се утвр де ре зул та ти гла са ња у за пи сник се 

уно се сле де ћи по да ци:
1. уку пан број би ра ча у би рач ком спи ску на том би

рач ком ме сту
2. број би ра ча ко ји је гла сао
3. број гла со ва ко ји је до био сва ки кан ди дат са гла

сач ког ли сти ћа
4. број не ва же ћих гла сач ких ли сти ћа
У за пи сник се уно се све окол но сти и чи ње ни це од 

зна ча ја за гла са ње.
За пи сник пот пи су ју сви чла но ви из бор не ко ми си је 

из бор не је ди ни це, од но сно би рач ког од бо ра би рач
ког ме ста уко ли ко је он фор ми ран.

Члан28.
За пи сник се,са дру гим из бор ним ма те ри ја лом, до

ста вља из бор ној ко ми си ји ре ги о нал не ко мо ре у ро ку 
од 24 са та од вре ме на за тва ра ња би рач ког ме ста.

Члан29.
Из бор на ко ми си ја ре ги о нал не Ле кар ске ко мо ре у 

ро ку од два да на од да на при је ма ма те ри ја ла утвр
ђу је ко нач не ре зул та те из бо ра и до ста вља их цен
трал ној из бор ној ко ми си ји Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
на про гла ше ње.

Члан30.
Ко нач не ре зул та те из бо ра про гла ша ва цен трал на 

из бор на ко ми си ја Ле кар ске ко мо ре Ср би је, нај ка сни
је 7 да на од да на одр жа ва ња из бо ра.

цен трал на из бор на ко ми си ја свим иза бра ним чла
но ви ма Скуп шти не из да је уве ре ње о из бо ру за чла
на Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

цен трал на из бор на ко ми си ја под но си из ве штај о 
из бо ри ма Скуп шти ни Ле кар ске ко мо ре Ср би је на пр
вој кон сти ту тив ној сед ни ци скуп шти не.

Члан31.
Ман дат чла но ва Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср

би је тра је 4 го ди не, и по чи ње да ном ве ри фи ка ци је у 
Скуп шти ни.

По сту пак ве ри фи ка ци је ре гу ли сан је По слов ни ком 
о ра ду Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

е.Примедбенарегуларностизбора

Члан32.
При мед бу на ре гу лар ност из бо ра мо же ста ви

ти сва ки члан Ко мо ре или сва ки кан ди дат за чла на 
Скуп шти не Ко мо ре.

При мед бе се до ста вља ју из бор ној ко ми си ји из бор
не је ди ни це на ко ју се од но се на вод не не ре гу лар но

сти, у то ку из бо ра или нај ка сни је 6 (шест) са ти по 
за тва ра њу би рач ког ме ста.

Из бор на ко ми си ја из бор не је ди ни це је ду жна да на 
при мед бу од го во ри у ро ку од 24 са та од при је ма.

Уко ли ко је при мед ба на ре гу лар ност од би је на од 
стар не из бор не ко ми си је из бор не је ди ни це, под но
си лац при мед бе има пра во жал бе из бор ној ко ми си ји 
ре ги о нал не ко мо ре у ро ку од 24 са та од вре ме на при
је ма од лу ке уз бор не ко ми си је из бор не је ди ни це.

Из бор на ко ми си ја ре ги о нал не ко мо ре ду жна је да 
при мед бу раз мо три и на њу од го во ри у ро ку од 24 
са та од при је ма.

Уко ли ко је при мед ба на ре гу лар ност из бо ра од би
је на од стра не из бор не ко ми си је ре ги о нал не Ко мо ре, 
под но си лац при мед бе има пра во жал бе цен трал ној 
из бор ној ко ми си ји Ле кар ске ко мо ре Ср би је, у ро ку од 
24 са та од вре ме на при је ма од го во ра из бор не ко ми
си је ре ги о нал не Ко мо ре.

цен трал на из бор на ко ми си ја Ле кар ске ко мо ре Ср
би је ду жна је да на при мед бу од го во ри у ро ку од 48 
са ти од ње ног при је ма.

Од лу ка цен трал не из бор не ко ми си је Ле кар ске ко мо
ре Ср би је је ко нач на и на њу не по сто ји пра во жал бе.

Све при мед бе на ре гу лар ност из бо ра до ста вља ју 
се над ле жним из бор ним ко ми си ја ма пи са ним пу тем, 
уз де таљ но обра зло же ње.

ф.Поступакопозива

Члан33.
На обра зло же ну ини ци ја ти ву нај ма ње јед не тре

ћи не док то ра ме ди ци не из из бор не је ди ни це у ко јој 
је члан Скуп шти не иза бран, Скуп шти на ре ги о нал не 
Ле кар ске ко мо ре ду жна је да спро ве де по сту пак  из
ја шња ва ња о по ве ре њу по ме ну том чла ну Скуп шти
не, у ро ку од 60 да на од да на при је ма ини ци ја ти ве.

Члан34.
Члан Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је је опо

зван уко ли ко је за ње гов опо зив гла са ло ви ше од по
ло ви не чла но ва Ко мо ре из ње го ве из бор не је ди ни це.

Члан35.
У слу ча ју опо зи ва чла на Скуп шти не, ре ги о нал на 

Ко мо ра је ду жна да спро ве де до пун ске из бо ре у из
бор ној је ди ни ци из ко је је опо зва ни члан Скуп шти не, 
у ро ку од 60 да на од да на опо зи ва.

Члан36.
Уко ли ко је опо зва ни члан Скуп шти не био исто

вре ме но и члан не ког те ла Ко мо ре, сма тра се да је 
опо зи вом са ме ста чла на Скуп шти не исто вре ме но 
опо зван и из те ла чи ји је члан био.

Но ви члан од го ва ра ју ћег те ла Ко мо ре би ра се у 
скла ду са од ред ба ма овог Пра вил ни ка на пр вој на
ред ној сед ни ци Скуп шти не.

IV.ИЗБОРПРЕДСЕДНИКАИДВА
ПОТПРЕДСЕДНИКАСКУПШТИНЕ

Члан37.
Кан ди да та за пред сед ни ка Скуп шти не Ле кар ске 

ко мо ре Ср би је мо же пред ло жи ти сва ка ре ги о нал на 
Ле кар ска ко мо ра или нај ма ње 20 (два де сет) чла но ва 
Скуп шти не.

Кан ди да ту ре се, у пи са ној фор ми, до ста вља ју Ко
ми си ји за из бор и име но ва ње ко ја са ста вља ко нач ну 
ли сту пред ло же них кан ди да та и до ста вља је Скуп
шти ни на од лу чи ва ње.

У пр вом кру гу гла са ња иза бран је кан ди дат ко ји 
осво ји нат по ло вич ну ве ћи ну гла со ва при сут них чла
но ва Скуп шти не.

Уко ли ко ни је дан од кан ди да та не оства ри нат по ло
вич ну ве ћи ну гла со ва при сут них чла но ва Скуп шти не, 
два кан ди да та са осво је ним нај ве ћим бро јем гла со ва 
иду у дру ги круг.

У дру гом кру гу гла са ња иза бран је онај кан ди дат 
ко ји до би је ве ћи број гла со ва при сут них чла но ва 
Скуп шти не (про сту ве ћи ну).

Уко ли ко је пред ло жен са мо је дан кан ди дат за ме
сто пред сед ни ка Скуп шти не, иза бран је уко ли ко за 
ње га гла са нат по ло вич на ве ћи на при сут них чла но ва 
Скуп шти не.

Уко ли ко за кан ди да та из прет ход ног ста ва овог 
чла на не гла са нат по ло вич на ве ћи на при сут них чла

но ва Скуп шти не, из бо ри се по на вља ју са но вим кан
ди да том, од но сно кан ди да ти ма.

Сед ни ца Скуп шти не на ко јој се гла са о но вом кан
ди да ту или кан ди да ти ма за ме сто пред сед ни ка Скуп
шти не мо ра би ти одр жа на у ро ку од 15 (пет на ест) да
на од да на одр жа ва ња пр ве, кон сти ту тив не сед ни це 
Скуп шти не.

По сту пак из бо ра пот пред сед ни ка Скуп шти не иден
ти чан је по ступ ку из бо ра пред сед ни ка Скуп шти не, уз 
на по ме ну да се је дан пот пред сед ник би ра из ре до ва 
док то ра ме ди ци не за по сле них у др жав ним здрав
стве ним уста но ва ма,а дру ги из ре до ва док то ра ме ди
ци не ко ји ра де у при ват ном сек то ру.

Гла са ње за пот пред сед ни ке Скуп шти не вр ши се по
себ но за сва ку пот пред сед нич ку функ ци ју, а пот пред
сед ни ци су иза бра ни ако се за њи хов из бор из ја сни 
нат по ло вич на ве ћи на при сут них чла но ва Скуп шти не. 

Ини ци ја ти ву за опо зив пред сед ни ка или пот пред
сед ни ка Скуп шти не, уз пи са но обра зло же ње, Скуп
шти ни мо же под не ти сва ка ре ги о нал на Ле кар ска ко
мо ра или нај ма ње 20 чла но ва Скуп шти не.

О под не тој ини ци ја ти ви Скуп шти на се из ја шња ва 
на пр вој на ред ној сед ни ци.

Пред сед ник или по тред сед ник (пот пред сед ни ци) 
Скуп шти не су опо зва ни уко ли ко се за то из ја сни ви
ше од по ло ви не при сут них чла но ва Скуп шти не.

Скуп шти на би ра но вог пред сед ни ка или пот пред сед
ни ка у ро ку од 30 да на од да на опо зи ва прет ход ног.

У слу ча ју опо зи ва пред сед ни ка Скуп шти не ра дом 
Скуп шти не до из бо ра но вог пред сед ни ка, укљу чу ју
ћи и са зи ва ње на ред не сед ни це Скуп шти не, ру ко во
де пот пред сед ни ци Скуп шти не. 

У слу ча ју исто вре ме ног опо зи ва пред сед ни ка и 
оба пот пред сед ни ка, ра дом Скуп шти не, укљу чу ју ћи 
и са зи ва ње на ред не сед ни це Скуп шти не, ру ко во ди 
ди рек тор Ко мо ре.

Ман дат пред сед ни ка и пот пред сед ни ка Скуп шти не 
тра је 4 го ди не.

V.ИЗБОРУПРАВНОГОДБОРАКОМОРЕ

Члан38.
Чла но ве Управ ног од бо ра, ис кљу чи во из ре до ва 

чла но ва Скуп шти не Ко мо ре, пред ла жу ре ги о нал не 
ко мо ре и то по два чла на са те ри то ри ја ре ги о нал них 
ко мо ра, док по себ ни од бо ри Ко мо ре пред ла жу по 
јед ног чла на.

Члан39.
Ре ги о нал не ко мо ре и по себ ни од бо ри Ко мо ре, у пи

са ној фор ми, до ста вља ју пред ло ге кан ди да та за чла
но ве Управ ног од бо ра Ко ми си ји за из бор и име но ва
ње Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је, нај ка сни је у 
ро ку од 60 да на од да на кон сти ту и са ња Скуп шти не 
Ко мо ре.

Ко ми си ја утвр ђу је ли сту пред ло же них кан ди да та и 
до ста вља је Скуп шти ни на од лу чи ва ње.

Скуп шти на гла са о из бо ру чла но ва Управ ног од бо
ра нај ка сни је у ро ку од 90 да на од да на кон сти ту и са
ња Скуп шти не.

Да ном кон сти ту и са ња Скуп шти не сма тра се дан 
одр жа ва ња пр ве, кон сти ту тив не сед ни це но вог са зи
ва Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Скуп шти на о по ну ђе ној ли сти гла са у це ло сти.
Чла но ви Управ ног од бо ра Ко мо ре иза бра ни су уко

ли ко се за ли сту из ја сни ви ше од по ло ви не при сут них 
чла но ва Скуп шти не Ко мо ре.

Уко ли ко се за по ну ђе ну ли сту кан ди да та за чла
но ве Управ ног од бо ра не из ја сни до во љан број при
сут них чла но ва Скуп шти не, из бо ри се по на вља ју са 
но вим кан ди да ти ма у ро ку од 30 да на.

Члан40.
Чла но ви Управ ног од бо ра, на осно ву По слов ни ка 

о ра ду Управ ног од бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је, из 
сво јих ре до ва, пред ла жу Скуп шти ни кан ди да та за 
пред сед ни ка Управ ног од бо ра, у ро ку од 30 да на од 
да на из бо ра чла но ва Управ ног од бо ра.

Пред сед ник Управ ног од бо ра је иза бран уко ли ко 
за ње га гла са ви ше од јед не по ло ви не при сут них де
ле га та Скуп шти не Ко мо ре.

Уко ли ко кан ди дат за пред сед ни ка не до би је по
треб ну ве ћи ну, гла са ње се по на вља у ро ку од 30 да
на, на на ред ној сед ни ци Скуп шти не Ко мо ре, са дру
гим кан ди да том.
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Члан41.
Пред сед ник Управ ног од бо ра на сед ни ци на ко јој 

је и сам иза бран,уз обра зло же ње, пред ла же Скуп
шти ни Ко мо ре два пот пред сед ни ка Управ ног од бо ра 
из ре до ва чла но ва Управ ног од бо ра, по јед ног из др
жав не и из при ват не ле кар ске прак се.

О пред ло же ним кан ди да ти ма се гла са по је ди нач
но, а кан ди дат за пот пред сед ни ка је иза бран на ту 
функ ци ју уко ли ко се за то из ја сни ви ше од по ло ви не 
при сут них чла но ва Скуп шти не.

Уко ли ко је дан или оба кан ди да та за пот пред сед
ни ке Управ ног од бо ра ни су иза бра ни, гла са ње се 
по на вља у ро ку од 30 да на, на сле де ћој сед ни ци 
Скуп шти не, са дру гим кан ди да том, од но сно кан ди
да ти ма.

Ман дат пред сед ни ка, пот пред сед ни ка и чла но ва 
Управ ног од бо ра тра је че ти ри го ди не.

Члан42.
Ини ци ја ти ва за опо зив Управ ног од бо ра у це ло сти, 

пред сед ни ка, пот пред сед ни ка или чла но ва овог те ла 
до ста вља се, у пи са ној фор ми, Ко ми си ји за из бор и 
име но ва ње Скуп ти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Ини ци ја ти ву за опо зив пред сед ни ка Управ ног од
бо ра, уз пи са но обра зло же ње, мо же под не ти нај ма
ње јед на тре ћи на чла но ва Скуп шти не Ко мо ре, јед на 
тре ћи на чла но ва Управ ног од бо ра или јед на ре ги о
нал на ко мо ра.

Ини ци ја ти ву за опо зив пот пред сед ни ка Управ ног 
од бо ра, уз пи са но обра зло же ње, мо же по кре ну ти 
пред сед ник Управ ног од бо ра, нај ма ње јед на тре ћи
на чла но ва Управ ног од бо ра, јед на тре ћи на чла но ва 
Скуп шти не Ко мо ре или јед на ре ги о нал на Ко мо ра.

Опо зва ни пред сед ник или пот пред сед ник Управ ног 
од бо ра ни су ауто мат ски опо зва ни и са ме ста чла но ва 
Управ ног од бо ра уко ли ко под но си лац ини ци ја ти ве у 
свом обра зло же њу то ни је из ри чи то зах те вао.

Ини ци ја ти ву за опо зив чла на Управ ног од бо ра, уз 
пи са но обра зло же ње, мо же под не ти нај ма ње јед на 
тре ћи на чла но ва Скуп шти не Ко мо ре, јед на ре ги о нал
на Ко мо ра или по себ ни од бор ко ји га је пред ло жио на 
то ме сто.

Ини ци ја ти ву за опо зив це лог Управ ног од бо ра, уз 
пи са но обра зло же ње, мо же под не ти нај ма ње јед на 
тре ћи на чла но ва Скуп шти не Ко мо ре или јед на ре ги
о нал на Ко мо ра.

О ини ци ја ти ви за опо зив Управ ног од бо ра у це ло
сти, пред сед ни ка и пот пред сед ни ка или чла на Управ
ног од бо ра, Скуп шти на гла са на пр вој на ред ној сед
ни ци по сле да ту ма при је ма ини ци ја ти ве.

Управ ни од бор у це ло сти, пред сед ник и пот пред
сед ник Управ ног од бо ра, те чла но ви Управ ног од бо
ра опо зва ни су уко ли ко се за то из ја сни нат по ло вич
на ве ћи на при сут них чла но ва Скуп шти не Ко мо ре.

У слу ча ју опо зи ва пред сед ни ка Управ ног од бо ра, 
до из бо ра но вог функ ци ју вр ши је дан од пот пред сед
ни ка или члан ко га чла но ви Управ ног од бо ра иза бе
ру у скла ду са Пра вил ни ком о ра ду Управ ног од бо ра 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Скуп шти на ће, у ро ку од 30 да на од да на опо зи
ва Управ ног од бо ра, ње го вог пред сед ни ка, пот пред
сед ни ка или чла на, на но вој сед ни ци, иза бра ти но ви 
Управ ни од бор, пред сед ни ка, пот пред сед ни ка, од но
сно чла на Управ ног од бо ра.

VI.ИЗБОРДИРЕКТОРАИДВА
ПОМОЋНИКАДИРЕКТОРА

Члан43.
Ди рек то ра Ко мо ре, ис кљу чи во из сво јих ре до ва, 

би ра ју чла но ви Скуп шти не Ко мо ре.
За ди рек то ра Ко мо ре мо же се кан ди до ва ти сва ки 

члан Скуп шти не Ко мо ре, ако му по др шку да јед на 
ре ги о нал на ко мо ра са над по ло вич ном ве ћи ном гла
со ва чла но ва Скуп шти не ре ги о нал не ко мо ре или јед
на тре ћи на чла но ва Скуп шти не Ко мо ре.

Кан ди да ту ре се, у пи са ној фор ми, са обра зло же
њем, до ста вља ју Ко ми си ји за из бор и име но ва ње 
Скуп шти не Ко мо ре у ро ку од три де сет да на од да на 
одр жа ва ња кон сти ту тив не сед ни це Скуп шти не.

Ко ми си ја пра ви је дин стве ну ли сту кан ди да та и до
ста вља је Скуп шти ни на од лу чи ва ње.

Скуп шти на гла са о по ну ђе ним кан ди да ти ма на сед
ни ци ко ја се одр жа ва нај ка сни је у ро ку од 60 да на од 
да на одр жа ва ња кон сти ту тив не сед ни це Скуп шти не. 

За ди рек то ра Ко мо ре иза бран је кан ди дат ко ји 
осво ји ви ше од по ло ви не гла со ва при сут них чла но ва 
Скуп шти не Ко мо ре.

Уко ли ко ни је дан кан ди дат у пр вом кру гу гла са ња 
не осво ји нат по ло вич ну ве ћи ну гла со ва, два кан ди да
та са нај ве ћим бро јем гла со ва иду у дру ги круг.

За ди рек то ра Ко мо ре, у дру гом кру гу, иза бран је 
кан ди дат са ве ћим бро јем гла со ва.

Уко ли ко је на ли сти кан ди да та са мо је дан кан ди
дат, а он при ли ком гла са ња не осво ји ви ше од по ло
ви не гла со ва при сут них чла но ва Скуп шти не Ко мо ре, 
гла са ње се по на вља у ро ку од 30 да на, на на ред ној 
сед ни ци Скуп шти не са но вим кан ди да том, од но сно 
кан ди да ти ма.

Члан44.
Ди рек тор Ко мо ре, на сед ни ци на ко јој је и сам иза

бран, уз обра зло же ње, пред ла же Скуп шти ни Ко мо
ре кан ди да те за по моћ ни ке ди рек то ра и то јед ног из 
др жав не и јед ног из при ват не ле кар ске прак се.

О кан ди да ти ма се гла са у па ке ту, а иза бра ни су 
уко ли ко се за то из ја сни ви ше од по ло ви не при сут
них чла но ва Скуп шти не Ко мо ре.

Уко ли ко пред ло же ни кан ди да ти не до би ју по треб
ну ве чи ну гла со ва, гла са ње се по на вља на на ред ној 
сед ни ци Скуп шти не, са дру гим кан ди да ти ма.

Ман дат ди рек то ра и по моћ ни ка ди рек то ра Ко мо ре 
тра је 4 го ди не.

Члан45.
Ини ци ја ти ва за опо зив ди рек то ра или по моћ ни ка 

ди рек то ра Ко мо ре до ста вља се, у пи са ној фор ми, Ко
ми си ји за из бор и име но ва ње Скуп шти не Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је.

Ини ци ја ти ву за опо зив ди рек то ра или по моћ ни
ка ди рек то ра Ко мо ре мо же под не ти нај ма ње јед на 
тре ћи на чла но ва Скуп шти не Ко мо ре или јед на ре
ги о нал на Ко мо ра на осно ву од лу ке до не те нат по ло
вич ном ве ћи ном гла со ва у Скуп шти ни ре ги о нал не 
Ко мо ре.

О ини ци ја ти ви за опо зив ди рек то ра или по моћ ни
ка ди рек то ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је, Скуп шти на 
од лу чу је на пр вој сед ни ци по сле да на при је ма ини
ци ја ти ве.

Ди рек тор или по моћ ник ди рек то ра Ле кар ске ко мо
ре Ср би је су опо зва ни уко ли ко се за то из ја сни нат
по ло вич на ве ћи на при сут них чла но ва Скуп шти не.

Из бор но вог ди рек то ра или по моћ ни ка ди рек то ра 
Ко мо ре има се оба ви ти у ро ку од 30 да на ода да на 
опо зи ва прет ход ног, на но вој сед ни ци Скуп шти не Ле
кар ске ко мо ре Ср би је.

До из бо ра но вог ди рек то ра функ ци ју ди рек то ра вр
ши по моћ ник ко га Скуп шти на за то овла сти.

У слу ча ју исто вре ме ног опо зи ва ди рек то ра и оба 
по моћ ни ка, функ ци ју ди рек то ра Ко мо ре, до из бо ра 
но вог, вр ши пред сед ник Скуп шти не Ко мо ре.

VII.НАДЗОРНИОДБОР

Члан46.
Над зор ни од бор има пред сед ни ка, пот пред сед ни ка 

и 5 чла но ва ко је би ра Скуп шти на Ко мо ре.
Пред сед ник, пот пред сед ник и чла но ви Над зор ног 

од бо ра мо ра ју би ти иза бра ни у ро ку од 30 да на од 
да на кон сти ту и са ња Скуп шти не.

Кан ди да те за пред сед ни ка, пот пред сед ни ка и чла
но ве Над зор ног од бо ра, ис кљу чи во из ре до ва чла
но ва Скуп шти не Ко мо ре, мо же пред ло жи ти нај ма ње 
јед на пе ти на чла но ва Скуп шти не Ко мо ре или јед на 
ре ги о нал на Ко мо ра.

Пред ло зи се, у пи са ној фор ми, до ста вља ју Ко ми си
ји за из бор и име но ва ње ко ја утвр ђу је ли сте кан ди да
та за све на бро ја не функ ци је и до ста вља их Скуп шти
ни на од лу чи ва ње.

За пред сед ни ка Над зор ног од бо ра иза бран је кан
ди дат ко ји у пр вом кру гу осво ји ви ше од по ло ви не 
гла со ва при сут них чла но ва Скуп шти не.

Уко ли ко ни је дан од кан ди да та не за до би је нат по
ло вич ну ве ћи ну гла со ва, при сту па се дру гом кру гу 
гла са ња.

У дру ги круг гла са ња иду два кан ди да та са нај ве
чим бро јем гла со ва у пр вом кру гу, а иза бран је онај 
кан ди дат ко ји осво ји ве ћи број гла о ва.

По сту пак из бо ра пот пред сед ни ка Над зор ног од бо
ра иден ти чан је по ступ ку из бо ра пред сед ни ка.

За чла но ве Над зор ног од бо ра иза бра но је пе то
ро кан ди да та са нај ве ћим бро јем гла со ва при сут них 
чла но ва Скуп шти не.

Уко ли ко је број пред ло же них кан ди да та јед нак бро
ју ко ји се би ра, о пред ло же ној ли сти кан ди да та мо
же се гла са ти у це ло сти.  У том слу ча ју, кан ди да ти су 
иза бра ни уко ли ко је за њих гла са ло ви ше од по ло ви
не при сут них чла но ва Скуп шти не.

Ман дат пред сед ни ка,пот пред сед ни ка и чла но ва 
Над зор ног од бо ра тра је 4 го ди не.

Члан47.
Ини ци ја ти ву за опо зив пред сед ни ка, пот пред сед

ни ка, члА на или Над зор ног од бо ра у це ли ни, у пи
са ној фор ми, Ко ми си ји за из бор и име но ва ње Скуп
шти не, мо же под не ти нај ма ње јед на пе ти на чла но ва 
Скуп шти не или јед на ре ги о нал на Ко мо ра.

Скуп шти на се о под не тој ини ци ја ти ви из ја шња ва на 
пр вој на ред ној сед ни ци од да на при је ма ини ци ја ти ве.

Пред сед ник, пот пред сед ник или члан Над зор ног 
од бо ра су опо зва ни уко ли ко се за то из ја сни нат по ло
вич на ве ћи на од бро ја при сут них чла но ва Скуп шти не.

У слу ча ју опо зи ва пред сед ни ка, пот пред сед ни ка, 
чла на или це лог Над зор ног од бо ра, Скуп шти на ће 
иза бра ти но ве функ ци о не ре или це ло те ло, на но вој 
сед ни ци,у ро ку од 30 да на од да на опо зи ва.

Опо зва ног пред сед ни ка, до из бо ра но вог,у скла ду 
са Пра вил ни ком о ра ду Над зор ног од бо ра Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, за ме њу је пот пред сед ник или је дан од 
чла но ва.

VIII.ПОСЕБНИОДБОРИ

Члан48.
По себ ни од бо ри Ко мо ре Ср би је има ју по 10 чла но ва.
Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би је би ра чла но ве 

по себ них од бо ра у ро ку од 30 да на од да на кон сти ту
и са ња Скуп шти не.

Кан ди да те за чла но ве по себ них од бо ра, и то по 
два, пред ла жу ре ги о нал не ко мо ре, на осно ву од лу ка 
скуп шти на ре ги о нал них ко мо ра до не тих нат по ло вич
ном ве ћи ном гла со ва чла но ва скуп шти на ре ги о нал
них ко мо ра при сут них на сед ни ца ма на ко ме се од лу
чи ва ло о кан ди да ти ма за чла но ве по себ них од бо ра.

Ко ми си ја за из бор и име но ва ње, на осно ву пи са
них кан ди да ту ра ре ги о нал них ко мо ра, утвр ђу је ли сте 
кан ди да та за чла но ве по себ них од бо ра, и до ста вља 
их Скуп шти ни Ко мо ре на по твр ђи ва ње.

Скуп шти на гла са о ли сти кан ди да та за чла но ве 
пред ло же них од бо ра у це ли ни.

Ли ста је при хва ће на уко ли ко се за њу из ја сни ви ше 
од по ло ви не при сут них чла но ва Скуп шти не.

Уко ли ко по ну ђе на ли ста не до би је по треб ну ве ћи
ну, Скуп шти на ће, у ро ку од 30 да на, на но вој сед ни
ци, гла са ти о дру гој ли сти,са но вим кан ди да ти ма.

Чла но ви по себ них од бо ра из сво јих ре до ва би ра
ју пред сед ни ка и пот пред сед ни ка и пред ла жу Скуп
шти ни Ко мо ре кан ди да те за чла но ве Управ ног од бо
ра Ко мо ре из по себ них од бо ра.

По сту пак из бо ра пред сед ни ка и пот пред сед ни ка 
по себ них од бо ра, као и по сту пак из бо ра пред став
ни ка по себ них од бо ра у Управ ном од бо ру, бли же се 
уре ђу ју по слов ни ци ма о ра ду по себ них од бо ра.

Ман дат пред сед ни ка, пот пред сед ни ка и чла но ва 
по себ них од бо ра тра је 4 го ди не.

Члан49.
Ини ци ја ти ву за опо зив по је ди них чла но ва по себ

ног од бо ра или од бо ра у це ли ни, Ко ми си ји за из бор 
и име но ва ње,у пи са ној фор ми, мо же пред ло жи ти нај
ма ње је дан пе ти на чла но ва Скуп шти не Ко мо ре или 
јед на ре ги о нал на Ко мо ра.

Скуп шти на се о под не тој ини ци ја ти ви из ја шња ва гла
са њем,на пр вој сед ни ци по сле при је ма ини ци ја ти ве.

Члан по себ ног од бо ра или од бор у це ли ни, опо зва
ни су уко ли ко се за то из ја сни нат по ло вич на ве ћи на 
при сут них чла но ва Скуп шти не.

Но ви члан по себ ног од бо ра или по себ ни од бор у 
це ли ни би ра се у ро ку од 30 да на од опо зи ва,на но вој 
сед ни ци Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

IX.ВРХОВНИСУДЧАСТИ

Члан50.
Вр хов ни суд ча сти чи не пред сед ник, за ме ник пред

сед ни ка и 10 чла но ва.
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Пред сед ни ка, за ме ни ка пред сед ни ка и чла но ве 
Вр хов ног су да ча сти би ра Скуп шти на Ле кар ске ко
мо ре Ср би је у ро ку од 90 да на од да на кон сти ту и са
ња Скуп шти не.

Кан ди да те за пред сед ни ка и за ме ни ка пред сед ни
ка мо же пред ло жи ти нај ма ње јед на пе ти на чла но ва 
Скуп шти не Ко мо ре или јед на ре ги о нал на Ко мо ра.

Кан ди да ту ре се, у пи са ној фор ми, до ста вља ју Ко
ми си ји за из бор и име но ва ње, ко ја пра ви ко нач ну 
ли сту пред ло же них кан ди да та и до ста вља је Скуп
шти ни на од лу чи ва ње.

За пред сед ни ка Вр хов ног су да ча сти иза бран је 
онај кан ди дат ко ји у пр вом кру гу гла са ња осво ји ви
ше од јед не по ло ви не гла со ва при сут них чла но ва 
Скуп шти не.

Ако у пр вом кру гу гла са ња ни је дан кан ди дат не 
осво ји над по ло вич ну ве ћи ну гла со ва, два кан ди да та 
са нај ве ћим бро јем гла со ва иду у дру ги круг гла са ња.

За пред сед ни ка Вр хов ног су да ча сти иза бран је 
кан ди дат ко ји у дру гом кру гу осво ји ве ћи број гла со ва 
при сут них чла но ва Скуп шти не Ко мо ре.

По сту пак из бо ра за ме ни ка пред сед ни ка Вр хов ног су
да ча сти иден ти чан је по ступ ку из бо ра пред сед ни ка.

Сва ка ре ги о нал на ко мо ра до ста вља Ко ми си ји за 
из бор и име но ва ње по два кан ди да та са сво је те ри
то ри је за чла но ве Вр хов ног су да ча сти.

Ко ми си ја пра ви за јед нич ку ли сту ка ни да та и до ста
вља је Скуп шти ни на од лу чи ва ње.

О ли сти кан ди да та за чла но ве Вр хов ног су да ча сти 
гла са се у це ло сти.

Чла но ви Вр хов ног су да ча сти иза бра ни су ако се за 
то из ја сни нат по ло вич на ве ћи на при сут них чла но ва 
Скуп шти не.

Ман дат пред сед ни ка, за ме ни ка пред сед ни ка и чла
но ва Вр хов ног су да ча сти тра је че ти ри го ди не.

Члан51.
Ини ци ја ти ву за опо зив пред сед ни ка,за ме ни ка 

пред сед ни ка,чла на Вр хов ног су да ча сти или Вр хов
ног су да ча сти у це ли ни, у пи са ној фор ми, Ко ми си ји 
за из бор и име но ва ње, мо же под не ти нај ма ње јед на 
пе ти на чла но ва Скуп шти не Ко мо ре или јед на ре ги о
нал на Ко мо ра.

Скуп шти на ће се о под не тој ини ци ја ти ви из ја сни ти 
на пр вој сед ни ци ко ја сле ди по при је му ини ци ја ти ве.

Пред сед ник, за ме ник пред сед ни ка,члан или Вр
хов ни суд ча сти у це ли ни опо зва ни су уко ли ко се за 
то из ја сни нат по ло вич на ве ћи на при сут них чла но ва 
Скуп шти не Ко мо ре.

У слу ча ју опо зи ва, Скуп шти на ће но ве но си о це 
функ ци ја у Вр хов ном су ду ча сти или Вр хов ни суд ча
сти у це ли ни, иза бра ти у ро ку од 30 да на од опо зи ва 
прет ход них, на но вој сед ни ци.

У слу ча ју опо зи ва пред сед ни ка Вр хов ног су да ча
сти,до из бо ра но вог,а у скла ду са Пра вил ни ком о 
ра ду Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
функ ци ју пред сед ни ка оба вља за ме ник пред сед ни ка 
или нај ста ри ји члан Су да.

X.ЕТИЧКИОДБОР

Члан52.
фор ми ра ње и са став Етич ког од бо ра уре ђу ју се по

себ ним ак том Скуп шти не Ле кар ске Ко мо ре Ср би је.

XI.ПРЕЛАЗНЕИЗАВРШНЕОДРЕДБЕ

Члан53.
На чин из бо ра чла но ва скуп шти на ре ги о нал них ко

мо ра као и дру гих  те ла и ор га на ре ги о нал них ко мо
ра, су до ва ча сти пр вог сте пе на, ко ми си ја за по сре
до ва ње, те по сту пак из бо ра кан ди да та ре ги о нал них 
ко мо ра за функ ци је у Ле кар ској ко мо ри Ср би је, уре
ђу ју се по себ ним ак ти ма.

Члан54.
Ди рек тор, чла но ви Управ ног и Над зор ног од бо ра 

не мо гу би ти ли ца иза бра на, по ста вље на или име
но ва на на функ ци ју у др жав ном ор га ну, ор га ну те ри
то ру јал не ауто но ми је или ло кал не са мо у пра ве, ли ца 
иза бра на у ор га не упра вља ња од но сно по сло ва ња 
ви со ко школ ских уста но ва, Срп ског ле кар ског дру
штва, Дру штва ле ка ра Вој во ди не, Дру штва ле ка ра 
Ко со ва и Ме то хи је, удру же ња здрав стве них уста но ва 
и дру гих струч них удру же ња здрав стве них рад ни ка.

Члан55.
Ру ко во де ћа функ ци ја у ор га ни ма Ко мо ре ни је спо

ји ва са функ ци ја ма у по ли тич ким пар ти ја ма, о че му 
кан ди дат за ру ко во де ћу функ ци ју у ор га ни ма Ко мо ре 
при ла же пи са ну из ја ву.

Члан56.
Чла но ви пр вог са зи ва Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре 

Ср би је ко ји бу ду иза бра ни на ру ко во де ће функ ци је у 
Ко мо ри има ју рок од 90 да на да под не су остав ке на 
функ ци је на ве де не у чла но ви ма 47. и 48. овог Пра
вил ни ка и о то ме пи сме но оба ве сте Скуп шти ну.

Уко ли ко по ме ну ти чла но ви Скуп шти не не по сту пе 
у скла ду са ста вом 1. овог чла на, ауто мат ски ће би
ти опо зва ни са сво јих функ ци ја због кр ше ња од ред би 
За ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка, Ста ту та 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је и овог Пра вил ни ка.

Члан57.
Пред сед ник пр вог са зи ва Скуп шти не Ле кар ске ко

мо ре Ср би је, ра ди ефи ка сни јег ра да Скуп шти не, мо
же би ти иза бран и пре фор ми ра ња Ко ми си је за из бор 
и име но ва ње Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Пред ла га ње кан ди да та вр ши се у скла ду са од ред
ба ма из чла на 37. овог Пра вил ни ка,а гла са ње ор га
ни зу је и спро во ди ко ми си ја од пет чла но ва.

Чла но ве ко ми си је пред ла жу пред сед ни ци ре ги о
нал них ле кар ских ко мо ра, сва ки по јед ног, са те ри
то ри је сво је ре ги о нал не ко мо ре.

О тер ми ну за из бор пред сед ни ка Скуп шти не од лу
чу је Скуп шти на, ве ћи ном гла со ва.

Члан58.
Ди рек тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је, као и ње го ви 

по моћ ни ци, у пр вом са зи ву Скуп шти не, ра ди ефи
ка сни јег ра да Ко мо ре као и бла го вре ме ног по чет ка 
упи са чла но ва у Име ник Ко мо ре те ре ша ва ња ад
ми ни стра тив ноправ ног ста ту са Ко мо ре, мо гу би ти 
иза бра ни и пре ро ка из ста ва 5. чла на 43. овог Пра
вил ни ка.

О тер ми ну за из бор ди рек то ра и по моћ ни ка ди рек
то ра Ко мо ре у слу ча ју из ста ва 1. овог чла на од лу чу је 
Скуп шти на ве ћи ном гла со ва.

У слу ча ју да до тер ми на ко ји је Скуп шти на од ре
ди ла за из бор ди рек то ра Ко мо ре и ње го вих по моћ
ни ка ни је фор ми ра на Ко ми си ја за из бор и име но
ва ње Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је, из бо ре 
ће ор га ни зо ва ти и спро ве сти пе то чла на ко ми си ја 
са ста вље на од по јед ног пред став ни ка сва ке ре
ги о нал не Ле кар ске ко мо ре, ко је би ра Скуп шти на, 
на пред лог пред сед ни ка ре ги о нал них ле кар ских 
ко мо ра.

Пред ла га ње кан ди да та вр ши се у скла ду са ста вом 
3. чла на 33. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Члан59.
Скуп шти не ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра на сво

јим сед ни ца ма утвр ђу ју пред ло ге кан ди да та за функ
ци је у Ле кар ској ко мо ри Ср би је.

Кан ди да те за функ ци је у Ле кар ској ко мо ри Ср би је 
мо же пред ла га ти сва ки члан Скуп шти не ре ги о нал не 
Ле кар ске ко мо ре.

Пред ла га ње се вр ши усме ним или пи са ним пу тем, 
на са мој сед ни ци Скуп шти не ре ги о нал не Ле кар ске 
ко мо ре.

Скуп шти не ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра о пред
ло же ним кан ди да ти ма гла са ју тај но, на сед ни ца ма 
ко ји ма при су ству је ви ше од јед не по ло ви не укуп ног 
бро ја чла но ва ре ги о нал не Скуп шти не.

У пр вом кру гу гла са ња иза бран је кан ди дат ко ји 
осво ји нат по ло вич ну ве ћи ну гла со ва при сут них чла
но ва скуп шти не ре ги о нал не Ле кар ске ко мо ре.

Уко ли ко ни је дан кан ди дат не осво ји нат по ло вич ну 
ве ћи ну гла со ва у пр вом кру гу, у дру ги круг иду два 
кан ди да та са нај ве ћим бро јем гла со ва.

У дру гом кру гу гла са ња иза бран је кан ди дат ко ји 
осво ји ве ћи број гла со ва.

Уко ли ко је за одр ђе ну функ ци ју пред ло жен са мо 
је дан кан ди дат, исти је иза бран уко ли ко осво ји нат
по ло вич ну ве ћи ну гла со ва при сут них чла но ва скуп
шти не ре ги о нал не ко мо ре.

Ако по ме ну ти кан ди дат не за до би је ве ћи ну про
пи са ну у прет ход ном ста ву овог чла на, гла са ње се 
по на вља са дру гим кан ди да том, нај ка сни је у ро ку од 
30 да на.

Члан60.
По кон сти ту и са њу свих те ла и ор га на Ле кар ске ко

мо ре Ср би је, а нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на 
окон ча ња до пун ских из бо ра за скуп шти не ре ги о
нал них ле кар ских ко мо ра, скуп шти не ре ги о нал них 
ле кар ских ко мо ра ће до не ти по себ на ак та ко ји ма се 
уре ђу је рад ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра и њи хо
вих те ла и ор га на.

Члан61.
Овај пра вил ник сту па на сна гу да ном до но ше ња.

Бе о град, 13.06.2007.
Пред сед ник  Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је
Проф. др сц. мед. Ми лан Ан то нић, с. р.

На осно ву чла на 124. став 1) За ко на о јав ним на
бав ка ма (Сл. Гла сник РС бр. 39/02, 43/03, 55/04 и 
101/05) и чла на 31. Ле кар ске ко мо ре Ср би је, Управ ни 
од бор, на сво јој IV ре дов ној сед ни ци одр жа ној да на 
22.10.2007. го ди не, до нео је 

ПРАВИЛНИК

ОПОСТУПКУЈАВНЕНАБАВКЕ
МАЛЕВРЕДНОСТИ

I.ОСНОВНЕОДРЕДБЕ

Члан1.
Пра вил ни ком о по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но

сти (у да љем тек сту: Пра вил ник) од ре ђу ју се оба ве зни 
по ступ ци при до де ли Уго во ра у по ступ ку јав не на бав ке 
ма ле вред но сти за на бав ку до ба ра, услу га и ра до ва за 
по тре бе Ле кат ске ко мо ре Ср би је, Бе о град, ул. Кра љи
це На та ли је 13 (у да љем тек сту: На ру чи лац).

Члан2.
Под јав ном на бав ком ма ле вред но сти под ра зу ме ва 

се сва ка јав на на бав ка чи ја је про це ње на вред ност, 
од ре ђе на у За ко ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

Члан3.
До де ла јав не на бав ке ма ле вред но сти вр ши се у 

скра ће ном по ступ ку и у ре дов ном по ступ ку, у скла ду 
са За ко ном.

Члан4.
Скра ће ни по сту пак је сте по сту пак у ко јем про це

ње на вред ност јав не на бав ке ма ле од ре ђе не у за ко ну 
ко јим се уре ђу је го ди шњи бу џет Ре пу бли ке Ср би је.

вред но сти од го ва ра ви си ни до јед не тре ћи не вред
но сти јав не на бав ке ма ле вред но сти 

Ре дов ни по сту пак је сте по сту пак у ко јем про це ње
на вред ност јав не на бав ке ма ле вред но сти од го ва ра 
ви си ни од јед не тре ћи не до пу не вред но сти јав не 
на бав ке ма ле вред но сти од ре ђе не у за ко ну ко јим се 
уре ђу је го ди шњи бу џет Ре пу бли ке Ср би је.

Члан5.
Сред ства се од ре ђу ју пла ном на бав ки за сва ку ка

лен дар ску го ди ну, ко ји је са став ни део фи нан сиј ског 
пла на, од но сно, пла на по сло ва ња На ру чи о ца.

Члан6.
Вред ност на бав ке се утвр ђу је на осно ву про це ње

не вред но сти исто вр сних до ба ра, услу га и ра до ва ко
ји се на ба вља ју у то ку јед не ка лен дар ске го ди не.

Ако се то ком по ступ ка утвр ди да је ствар на вред ност 
на бав ке из над вред но сти из чла на 2. овог Пра вил ни
ка, за по че ти по сту пак се об у ста вља, а по сту пак на
бав ке ће се спро ве сти на За ко ном про пи сан на чин.

Члан7.
По сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти се спро во

ди у скла ду са на че ли ма еко но мич но сти, ефи ка сно
сти, тран спа рент но сти, обез бе ђи ва ња кон ку рен ци је 
и јед на ко сти трет ма на по ну ђа ча.

Члан8.
На ру чи лац је ду жан да у по ступ ку до де ле Уго во ра 

о на бав ка ма обез бе ди да уго во ре на це на не бу де ве
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ћа од упо ред не тр жи шне це не и да са ду жном па
жњом про ве ра ва ква ли тет пред ме та на бав ке.

Члан9.
Вред но сти у кон курс ној до ку мен та ци ји у по ну ди мо

ра ју би ти ис ка за не у ди на ри ма.

Члан10.
На бав ка се вр ши:
1. У ре дов ном по ступ ку. 
2. У скра ће ном по ступ ку – на руџ бе ни цом. 

II.РЕДОВАНПОСТУПАК
–ПОКРЕТАЊЕПОСТУПКА

Члан11.
Ди рек тор На ру чи о ца, на кон што утвр ди по тре бу за 

на бав ком ма ле вред но сти, свој зах тев (обра зло же ни) 
до ста вља слу жби ко ја во ди еви ден ци ју на бав ки, ко
ја за во ди, озна ча ва ред ни број, пред мет, про це ње
ну вред ност и оста ле нео п ход не по дат ке кон крет не 
на бав ке.

Обра зло же ни зах тев ди рек то ра мо ра да са др жи 
и по да так да ли су у те ку ћој го ди ни вр ше не на бав
ке исто вр сних до ба ра, услу га или ра до ва и ако је су, 
у ко јој вред но сти и да ли су у фи нан сиј ском пла ну 
обез бе ђе на сред ства.

КОМИСИЈЕ

Члан12.
Ди рек тор На ру чи о ца на кон што утвр ди по тре бу за 

на бав ком ма ле вред но сти, од лу ком име ну је тро чла ну 
Ко ми си ју ко ја ће спро ве сти по сту пак јав них на бав ки.

Члан13.
Име но ва на Ко ми си ја је ду жна да за кон крет ну на

бав ку:
– при пре ми кон курс ну до ку мен та ци ју;
– при ку пи нај ма ње три по ну де;
– јав но отво ри по ну де;
– са чи ни За пи сник о отва ра њу по ну да;
– до ста ви по ну ђа чи ма За пи сник о отва ра њу по ну

да у ро ку од три да на од отва ра ња по ну да;
– из вр ши струч ну про це ну по ну да;
– при пре ми пред лог Из ве шта ја о до де ли Уго во ра;
– оба ве сти по ну ђа че о до де ли Уго во ра.

КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈА

Члан14.
Кон курс на до ку мен та ци ја са др жи:
– ми ни мал не усло ве за уче шће по ну ђа ча;
– по зив да се да ју по ну де;
– усло ве ко ји се ти чу пред ме та на бав ке, вр сте, тех

нич ких ка рак те ри сти ка (спе ци фи ка ци је), ква ли те та, 
ко ли чи не са опи сом до ба ра, услу га, од но сно ра до ва, 
на чин спро во ђе ња кон тро ле и обез бе ђи ва ње га ран
ци је ква ли те та, рок из вр ше ња, ме сто ис по ру ке до ба
ра, од но сно из вр ше ња услу га или ра до ва, евен ту ал
но до дат не услу ге;

– ди на ми ку ис по ру ке (сук це сив не ис по ру ке ако су 
по треб не);

– на во ђе ње еле ме на та ко ји ула зе у це ну на бав ке 
(нпр. на кна да тро шко ва пре во за и оси гу ра ња, ца ри
на, по рез на про мет, ак ци за и др.);

– на чин пла ћа ња;
– рок за под но ше ње по ну де;
– на во ђе ње кри те ри ју ма за из бор нај по вољ ни је 

по ну де: нај ни жа по ну ђе на це на што под ра зу ме ва до
де лу Уго во ра о на бав ци по ну ђа чу ко ји под нај по вољ
ни јим усло ви ма по ну ди нај ни жу це ну;

– дру ге еле мен те ко ји су с об зи ром на пред мет на
бав ке, нео п ход ни за из ра ду по ну де;

– у слу ча ју да по сто ји по тре ба чу ва ња по слов не, 
слу жбе не или др жав не тај не, да се по ну де не ће отва
ра ти јав но.

ПРАВИЛАУПОСТУПКУДОДЕЛЕ
УГОВОРАОНАБАВКАМА

Члан15.
Код су скце сив них на бав ки ра ди обез бе ђе ња кон

ти ну и ра ног отво ре ног снаб де ва ња, На ру чи лац ће 
по пу ње не и ове ре не На руџ бе ни це и дру ге уна пред 

при пре мље не тип ске до ку мен те, ис по ста вља ти пе ри
о дич но у скла ду са за кљу че ним отво ре ним Уго во ром. 
Укуп на вред ност на руџ бе ни це мо же би ти нај ви ше до 
из но са вред но сти из чла на 2. овог Пра вил ни ка и вред
но сти сред ста ва пла ни ра них фи нан сиј ским пла ном и 
Пла ном по сло ва ња На ру чи о ца за те ку ћу го ди ну.

Члан16.
По сту пак до де ле Уго во ра о на бав ци спро во ди се 

при ба вља њем нај ма ње три ис прав не по ну де.
По ну ђа чи мо гу да под не су са мо по јед ну по ну ду и 

не мо гу је ме ња ти.
Ни је до зво ље но по га ђа ње око еле ме на та по ну де.

Члан17.
Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де мо ра би

ти нај ни жа по ну ђе на це на.
На ру чи лац је оба ве зан да у кон курс ној до ку мен та

ци ји на ве де ко ји ће се кри те ри јум за из бор нај по вољ
ни је по ну де, при ме ни ти.

УСЛОВИЗАУЧЕШЋЕУПОСТУПКУ

Члан18.
Пра во до ста вља ња по ну де има до ма ће и стра но 

прав но или фи зич ко ли це ко је ис пу ња ва ми ни мал не 
усло ве за уче шће у по ступ ку, и то:

– да је ре ги стро ва но за оба вља ње од го ва ра ју ће де
лат но сти код над ле жног ор га на у ме сту се ди шта;

– да про тив та квог ли ца ни је по кре нут по сту пак 
при нуд ног по рав на ња, сте ча ја или ли кви да ци је, од
но сно да ни је пре ста ло са ра дом на осно ву суд ске 
или дру ге од лу ке са оба ве зу ју ћом сна гом;

– да ли це ни је у ро ку од две го ди не пре за по чи
ња ња по ступ ка на бав ке пра во сна жном од лу ком суд
ског или управ ног ор га на ка жње но за кри вич но де ло, 
при вред ни пре ступ или пре кр шај у ве зи са сво јим по
сло ва њем, од но сно да му у том ро ку ни је из ре че на 
пра во сна жна суд ска или управ на ме ра за бра не оба
вља ња де лат но сти ко ја је пред мет на бав ке;

– да има ва же ћу до зво лу над ле жног ор га на за оба
вља ње де лат но сти ко ја је пред мет јав не на бав ке, а 
та ква до зво ла је пред ви ђе на по себ ним про пи сом;

– за ви сно од пред ме та кон крет не на бав ке мо гу се 
утвр ди ти и дру ги усло ви уче шћа.

Члан19.
По ну ђач је ду жан да као до каз о ис пу ње но сти 

ми ни мал них усло ва за уче шће уз по ну ду до ста ви и 
Из вод из суд ског или дру гог ре ги стра као и По твр ду 
над ле жног ор га на ко ји во ди еви ден ци ју из да тих до
зво ла за оба вља ње од го ва ра ју ћих де лат но сти.

Као до каз о ис пу ње но сти оста лих усло ва из прет
ход ног чла на, по ну ђач до ста вља сво ју пи са ну из ја ву 
о ис пу ње но сти ми ни мал них усло ва за уче шће да ту 
под кри вич ном и ма те ри јал ном од го вор но шћу.

Члан20.
На ру чи лац мо же, у слу ча ју да по сум ња у ве ро до

стој ност из ја ве по ну ђа ча из чла на 19. став 2), да за
тра жи од по ну ђа ча до ста вља ње би ло ког од до ка за 
из чла на 46. За ко на.

РОКОВИУПОСТУПКУЗАДОДЕЛУ
УГОВОРАОНАБАВКАМА

Члан21.
Рок за под но ше ње по ну да не мо же би ти кра ћи од 

5 да на од да на ка да је по ну ђа чи ма до ста вље на кон
курс на до ку мен та ци ја.

Рок за из бор нај по вољ ни је по ну де и са чи ња ва ње 
Из ве шта ја о до де ли Уго во ра о на бав ци не мо же би ти 
ду жи од 15 да на од да на ис те ка ро ка из прет ход ног 
ста ва.

НАЧИНПРИКУПЉАЊАПОНУДА

Члан22.
Сла ње по зи ва и при ку пља ње по ну да вр ши Ко ми си

ја на је дан од сле де ћих на чи на:
– по штом,
– те ле фо ном,
– те ле фак сом,
– елек трон ском по штом,
– и на дру ги на чин.

По ну де при ба вље не те ле фо ном, лич ном до ста вом 
или на дру ги усме ни на чин мо ра ју се еви ден ти ра ти 
за пи снич ки, при че му ће се на ро чи то уне ти сле де
ћи по да ци: по да ци о овла шће ном ли цу ко је је при ми
ло по ну де, по да ци о по ну ђа чи ма, по да ци о вре ме ну 
и на чи ну при ку пља ња по ну да, еле мен ти по ну да, да 
ли су по ну де ис прав не и све дру ге по дат ке на осно ву 
ко јих се мо же утвр ди ти да су по ну ђа чи упо зна ти са 
свим еле мен ти ма кон курс не до ку мен та ци је и да су 
сход но то ме до ста ви ли сво је по ну де. 

ЈАВНООТВАРАЊЕПОНУДА

Члан23.
Отва ра ње по ну да је јав но осим из у зет но кад је На ру

чи лац до нео Од лу ку да по сту пак не бу де ја ван из раз
ло га чу ва ња по слов не, слу жбе не или др жав не тај не.

По ну де се отва ра ју од мах по ис те ку ро ка за до ста
вља ње по ну да о че му се во ди За пи сник ко ји на ро чи
то са др жи сле де ће по дат ке:

– име, адре су по ну ђа ча и број под ко јим је по ну да 
за ве де на;

– ис пу ње ност ми ни мал них усло ва за уче шће;
– ис пу ње ност свих усло ва из кон курс не до ку мен та

ци је;
– по ну ђе ну це ну.
Ко пи ја За пи сни ка о отва ра њу по ну да се до ста вља 

по ну ђа чи ма у ро ку од три да на од да на отва ра ња по
ну да.

Члан24.
По ну де ко је су не ис прав не мо ра ју се од би ти, а мо гу 

се од би ти и нео д го ва ра ју ће и не при хва тљи ве по ну де.
У слу ча ју од би ја ња свих по ну да као не ис прав них, 

по сту пак се мо же по но ви ти.

ИЗВЕШТАЈОДОДЕЛИУГОВОРА
ОЈАВНОЈНАБАВЦИ

Члан25.
Пред лог Из ве шта ја о до де ли Уго во ра о јав ној на

бав ци под но си пред сед ник Ко ми си је за кон крет ну 
на бав ку у ро ку 2 да на од да на отва ра ња по ну де. У 
Из ве шта ју се на во ди на ро чи то сле де ће:

– име по ну ђа ча ко ји је дао нај по вољ ни ју по ну ду;
– пред мет и вред ност Уго во ра о на бав ци;
– име на по ну ђа ча чи је су по ну де од би је не и раз ло

ге за њи хо во од би ја ње;
– од лу ка о не јав ном отва ра њу по ну да, уко ли ко је 

та ква од лу ка до не та, ра ди чу ва ња по слов не, слу жбе
не или др жав не тај не.

Из ве штај из ста ва 1) усва ја Ди рек тор, и на осно ву 
ње га до но си Од лу ку о до де љи ва њу Уго во ра о јав ној 
на бав ци.

Члан26.
На осно ву усво је ног Из ве шта ја Ко ми си је за на бав

ку и Од лу ке, Ди рек тор за кљу чу је и пот пи су је Уго вор 
о кон крет ној на бав ци.

Члан27.
Ако је у кон крет ном слу ча ју на бав ке не мо гу ће при

ба ви ти три по ну де, пред сед ник Ко ми си је ко ји спро во
ди по сту пак на бав ке, ду жан је да за тра жи ми шље ње 
од Упра ве за јав не на бав ке о мо гућ но сти при ме не 
по ступ ка са по га ђа њем уз по дроб но обра зло же ње о 
објек тив ној фи зич кој не мо гућ но сти при ба вља ња три 
по ну де у кон крет ном слу ча ју на бав ке.

Члан28.
На осно ву усво је ног Из ве шта ја и Од лу ке из чла на 

25. став 1) овог Пра вил ни ка, На ру чи лац је ду жан да 
по ну ђа чи ма од мах по ша ље Оба ве ште ње о до де ли 
Уго во ра о на бав ци уз ко је ће се на зах тев по ну ђа ча 
да ти и пи сме но обра зло же ње.

III.СКРАЋЕНИПОСТУПАКЗАДОДЕЛУ
УГОВОРАОНАБАВКАМА–НАРУЏБЕНИЦОМ

Члан29.
Скра ће ни по сту пак за до де лу Уго во ра – на руџ бе

ни цом од но си се на сле де ће на бав ке:
1. чи ја је про це ње на вред ност од ре ђе на у чла ну 4. 

став 1) овог Пра вил ни ка; 
2. хит не на бав ке ка да је због ван ред них, не пред ви

ђе них окол но сти по треб но хит но из вр ши ти на бав ку; 
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3. као и на бав ке код ко јих би спро во ђе ње по ступ
ка до де ле Уго во ра о на бав ка ма сход но од ред ба ма 
одељ ка II овог Пра вил ни ка, би ло не це лис ход но из 
раз ло га не е ко но мич но сти бу ду ћи да би иза зва ло 
тро шко ве при бли жно вред но сти са ме на бав ке. 

За све на ве де не слу ча је ве у прет ход ном ста ву, 
спро во ди се скра ће ни по сту пак за до де лу Уго во ра о 
на бав ци – на руџ бе ни цом.

Члан30.
На бав ке у скра ће ном по ступ ку спро во ди ће ли це 

име но ва но од стра не Ди рек то ра На ру чи о ца (у да
љем тек сту: овла шће но ли це).

Члан31.
Скра ће ни по сту пак на бав ке по кре ће се пред ло гом 

на осно ву ко га Ди рек тор На ру чи о ца до но си Од лу ку 
ко ја са др жи:

– ред ни број на бав ке за те ку ћу го ди ну;
– пред мет на бав ке;
– про це ње на вред ност на бав ке;
– име но ва ње овла шће ног ли ца за спро во ђе ње по

ступ ка јав не на бав ке;
– основ за при ме ну скра ће ног по ступ ка са обра

зло же њем;
– на по ме на да се ра ди о скра ће ном по ступ ку.

Члан32.
Овла шће но ли це ће спро во ди ти скра ће ни по сту пак 

на бав ке при ку пља њем нај ма ње три по ну де на је дан 
од на чи на на ве де них у чла ну 22. овог Пра вил ни ка.

Члан33.
У ко му ни ка ци ји са по тен ци јал ним по ну ђа чи ма овла

шће но ли це ће као усло ве за до ста вља ње по ну де на
ве сти оне усло ве ко ји су нео п ход ни за кон крет ну на
бав ку, пред ви ђе ну чла ном 14. Пра вил ни ка. 

Члан34.
О при ку пље ним по ну да ма овла шће но ли це са чи ни ће 

За пи сник у ко ји ће на ро чи то уне ти сле де ће по дат ке:
– на чин на ко ји су по ну де при ку пље не;
– име на и адре са по ну ђа ча;
– ис пу ње ност усло ва за до ста вља ње по ну де;
– основ не еле мен те по ну де: це ну, на чин пла ћа ња, 

рок и ди на ми ку ис по ру ке;
– дру ге по дат ке за ви сно од пред ме та на бав ке.
По ну де при ба вље не те ле фо ном , лич ном до ста вом 

или на дру ги на чин, мо ра ју се еви ден ти ра ти за пи
снич ки при че му ће се уне ти сле де ћи по да ци: по да ци 
о овла шће ном ли цу ко је је при ми ло по ну де, по да ци о 
по ну ђа чи ма, по да ци о вре ме ну и на чи ну при ку пља
ња по ну да, еле мен ти по ну да, да ли су по ну де ис
прав не и све дру ге по датлке на осно ву ко јих се мо же 
утвр ди ти да су по ну ђа чи упо зна ти са свим еле мен
ти ма кон курс не до ку мен та ци је и да су сход но то ме 
до ста ви ли сво је по ну де.

Члан35.
Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де и у скра

ће ном по ступ ку је нај ни жа по ну ђе на це на а што под
ра зу ме ва до де лу Уго во ра о на бав ци по ну ђа чу ко ји 
под нај по вољ ни јим усло ви ма по ну ди нај ни жу це ну.

Члан36.
Овла шће но ли це на кон спро ве де ног скра ће ног по

ступ ка на бав ке са чи ња ва пи са ни Из ве штај о до де ли 
Уго во ра о на бав ци у скра ће ном по ступ ку ко ји са др жи 
сле де ће по дат ке:

– име и адре су На ру чи о ца;
– на во ђе ње осно ва за спро во ђе ње скра ће ног по

ступ ка са обра зло же њем;
– пред мет на бав ке;
– име на по ну ђа ча чи је су по ну де од би је не и раз ло

ге за њи хо во од би ја ње;
– име по ну ђа ча ко ји је дао нај по вољ ни ју по ну ду и 

раз ло ге за из бор ње го ве по ну де;
– дру ге по дат ке бит не за до де лу Уго во ра.

IV.НАДЗОРНАДИЗВРШЕЊЕМ
УГОВОРАОНАБАВКАМА

Члан37.
За обез бе ђе ње над зо ра над из вр ше њем Уго во ра о 

на бав ка ма од го во ран је Ди рек тор На ру чи о ца.

V.ВОђЕЊЕЕВИДЕНЦИЈЕОПОСТУПКУ
ЗАДОДЕЛУУГОВОРАОНАБАВКАМАИО
ЗАКЉУЧЕНИМОДНОСНИМУГОВОРИМА

Члан38.
Во ди се еви ден ци ја о сва кој фа зи по ступ ка на бав

ке. Сва пи са на до ку мен та ци ја у по ступ ку на бав ке 
(Од лу ка о по кре та њу по ступ ка, Ре ше ње о име но ва
њу Ко ми си је за оце ну по ну да, кон курс на до ку мен та
ци ја, при спе ле по ну де, За пи сник о отва ра њу по ну да, 
Из ве штај Ко ми си је о нај бо љој по ну ди, Оба ве ште ње 
по ну ђа ча о до де ли Уго во ра о на бав ка ма и све дру ге 
пи са не ак те до не те у спро во ђе њу по ступ ка на бав ке) 
ар хи ви ра ју се и чу ва ју у скла ду са по зи тив ним про
пи си ма.

До ку мен та ци ја о на бав ка ма ма ле вред но сти чу ва 
се 1 го ди ну.

VI.ЗАВРШНЕОДРЕДБЕ

Члан39.
Овај Пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да

на об ја вљи ва ња на огла сној та бли Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је.

Пра вил ник је об ја вљен на огла сној та бли Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је __________ 2007.г.

ПРЕД СЕД НИК
УПРАВ НОГ ОД БО РА ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ
Др Зо ран Бу ла то вић, с. р.

На осно ву чла но ва 10. 12.23. и 49. Ста ту та Ле кар
ске ко мо ре Ср би је и на осно ву чла но ва 190. – 198. 
За ко на о здрав стве ној за шти ти Ре пу бли ке Ср би је, 
Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би је на 3ој кон сти
ту тив ној сед ни ци одр жа ној 13. ју на 2007. го ди не у Бе
о гра ду усво ји ла је:

ПРАВИЛНИК

ОУПИСУИВОђЕЊУИМЕНИКАЧЛАНОВА
ЛЕКАРСКЕКОМОРЕСРБИЈЕ

I.ОПШТЕОДРЕДБЕ

Члан1.
Овим Пра вил ни ком уре ђу је се упис док то ра ме ди

ци не у Ле кар ску ко мо ру Ср би је (у на став ку тек ста: 
Ко мо ра), во ђе ње и са др жај Име ни ка чла но ва Ко мо
ре и по сту пак из да ва ња до зво ле за са мо ста лан рад 
(у да љем тек сту: ли цен ца).

Члан2.
Док тор ме ди ци не (у да љем тек сту: ле кар) по ста је 

члан Ко мо ре упи сом у Име ник Ко мо ре.

Члан3.
Ле кар се мо же упи са ти у Име ник Ко мо ре као: 
– ле кар при прав ник без по ло же ног др жав ног ис пи

та (не за по слен или на ста жу)
– ле кар са по ло же ним др жав ним ис пи том ко ме се 

из да је ли цен ца и то као:
– ле кар оп ште ме ди ци не
– ле кар спе ци ја ли ста 
– ле кар суб спе ци ја ли ста 
Ко мо ра во ди по себ не еви ден ци је ле ка ра по сле де

ћим ка те го ри ја ма:
– не за по сле ни ле ка ри,
– ле ка ри на ста жу,
– ле ка ри за по сле ни у др жав ној уста но ви,
– ле ка ри за по сле ни у при ват ној уста но ви,
– ле ка ри осни ва чи при ват не уста но ве
– ле ка ри на спе ци ја ли за ци ји 
Та ко ђе се во ди еви ден ци ја по ча сних чла но ва Ко

мо ре.

II.УПИСУИМЕНИККОМОРЕ

Члан4.
Упис се оба вља на осно ву зах те ва ле ка ра, ко ји ис

пу ња ва усло ве од ре ђе не За ко ном о здрав стве ној за
шти ти и овим пра вил ни ком, у ре ги о нал ној ко мо ри ко
јој ле кар при па да на осно ву ме ста стал ног бо рав ка.

За упис у Има ник ле кар је обавезaн да при ло жи:
1. Ис пу њен зах тев за упис  
2. Ис пу њен еви ден ци о ни лист
3. До ку мен те као до ка зе о на во ди ма из еви ден ци

о ног ли ста
4. До ка зе о из ми ре ним тро шко ви ма на кна де за 

упис у Име ник и на кна де за из да ва ње ли цен це

1.Евиденционилист

У еви ден ци о ни лист ле кар упи су је сле де ће по дат ке:
А) Лич ни по да ци:
– име и пре зи ме
– име јед ног од ро ди те ља
– де во јач ко пре зи ме
–  ЈМБГ
– да тум и ме сто ро ђе ња
– адре са и те ле фон стал ног бо рав ка
– адре са елек трон ске по ште
– др жа вљан ство
– на ци о нал ност

Б) По да ци о за по сле њу: 
– за по сле ње: (1.не за по слен, 2. на ста жу, 3. за по

слен у др жав ној уста но ви, 4. за по слен у при ват ној 
уста но ви, 5. осни вач при ват не уста но ве)

– на зив, адре са, те ле фон и мејл др жав не уста но ве 
у ко јој ле кар оба вља ре дов ну здрав стве ну де лат ност 
или је на ста жу

– на зив, адре са, те ле фон и мејл при ват не уста но ве 
у ко јој ле кар оба вља ре дов ну здрав стве ну де лат ност 
или је на ста жу

– на зив, адре са, те ле фон и мејл др жав не уста но
ве у ко јој ле кар до пун ски оба вља сво ју здрав стве ну 
де лат ност

– на зив, адре са, те ле фон и мејл при ват не уста но
ве у ко јој ле кар до пун ски оба вља сво ју здрав стве ну 
де лат ност

ц) По да ци о обра зо ва њу, на уч ном и на став ном зва њу:
– ме сто и да тум ди пло ми ра ња 
– да тум по ла га ња др жав ног ис пи та
– гра на спе ци ја ли за ци је и да тум по ла га ња 
– гра на уже спе ци ја ли за ци је и да тум по ла га ња 
– до дат но уса вр ша ва ње:  1. на спе ци ја ли за ци ји  2. 

на ужој спе ци ја ли за ци ји 
– да тум сти ца ња при ма ри ја та
– да тум сти ца ња ака дем ског зва ња ма ги стра на у ка
– да тум сти ца ња на уч ног сте пе на док то ра ме ди

цин ских на у ка
– на уч но зва ње (на уч ни са рад ник, ви ши на уч ни са

рад ник, на уч ни са вет ник)
– на став но зва ње (аси стент, до цент, ван ред ни про

фе сор, ре дов ни про фе сор)
– на зив и го ди на сти ца ња сер ти фи ка та о до дат ном 

обра зо ва њу

Д) Оста ли по да ци:
– члан ство у до ма ћим и ино стра ним ле кар ским 

удру же њи ма

Ле кар, осни вач при ват не прак се, ду жан је да до
дат но упи ше  сле де ће по дат ке:

Е) По да ци о при ват ној здрав стве ној уста но ви:
– на зив под ко јим при ват на прак са оба вља здрав

стве ну де лат ност, утвр ђен у скла ду са ре ше њем о 
упи су у ре ги стар код над ле жног ор га на; 

– де лат ност ко ју оба вља на осно ву ре ше ња ми ни
стар ства над ле жног за по сло ве здра вља о ис пу ње
но сти усло ва за по че так ра да и оба вља ње здрав
стве не де лат но сти;

– име на осни ва ча при ват не прак се;
– да тум по чет ка оба вља ња здрав стве не де лат но

сти утвр ђен ре ше њем о упи су у ре ги стар код над ле
жног ор га на

 
2.Документикаодоказионаводима

изевиденционоглиста

Ле кар је оба ве зан да уз зах тев за упис при ло жи 
сле де ће до ка зе о на во ди ма из еви ден ци о ног ли ста:
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– фо то ко пи ју лич не кар те
– ди пло му или ове ре ну фо то ко пи ју и фо то ко пи ју ме

ди цин ског фа кул те та
Ле кар, осни вач при ват не прак се, ду жан је до дат но 

да при ло жи:
– ре ше ње или ове ре ну фо то ко пи ју ре ше ња Ми

ни стар ства над ле жног за по сло ве здра вља о ис пу
ње но сти усло ва у по гле ду ка дро ва, опре ме, про сто
ри ја и ле ко ва за по че так ра да и оба вља ње по сло ва 
здрав стве не де лат но сти.

3.Доказиоизмиренимтрошковима

Ле кар је оба ве зан да при ло жи ко пи ју уплат ни це о 
пла ће ној на кна ди за упис у Име ник Ко мо ре и ко пи ју 
уплат ни це о пла ће ној на кна ди за из да ва ње ли цен це.

Члан5.
О сва кој про ме ни по да та ка из чла на 4. овог Пра вил

ни ка члан Ко мо ре ду жан је да оба ве сти ре ги о нал ну 
ко мо ру у ро ку од 30 да на од на стан ка про ме не.

Члан6.
При упи су у Ко мо ру ле ка ру се до де љу је иден ти фи

ка ци о ни број ле ка ра. 
Иден ти фи ка ци о ни број са др жи шест ци фа ра, при 

че му  пр ва ци фра озна ча ва број ре ги о нал не ко мо ре 
у ко ју је ле кар упи сан, док пре о ста лих пет ци фа ра 
озна ча ва ју ред ни број под ко јим је ле кар упи сан у 
Име ник по пу њен ну ла ма до 5 ци фа ра.   

Члан7.
Из вр шни од бор ре ги о нал не ко мо ре од лу чу је о зах

те ву за упис и до но си ре ше ње о упи су у Име ник Ко
мо ре у ро ку од 15 да на од под но ше ња зах те ва.

О не ја сним и спор ним по да ци ма за упис од лу чу је 
Из вр шни од бор ре ги о нал не ко мо ре.   

 
Члан8.

На кон упи са у Ко мо ру ле ка ру се из да је члан ска 
кар та. 

III.ИЗДАВАЊЕЛИЦЕНЦЕ

Члан9.
Уко ли ко ле кар сти че пра ва на из да ва ње Ли цен це 

на осно ву За ко на о здрав стве ној за шти ти и чла на 3. 
овог Пра вил ни ка, ди рек тор Ко мо ре на осно ву ко нач
ног ре ше ња ре ги о нал не ко мо ре о упи су у Име ник 
Ко мо ре и о по сто ја њу усло ва за из да ва ње ли цен це, 
до но си ре ше ње о из да ва њу ли цен це.  

Ли цен ца се из да је за пе ри од од 7 го ди на, а об на
вља се пре ма Пра вил ни ку о из да ва њу, про ду жа ва
њу и од у зи ма њу ли цен ци  и За ко ну о здрав стве ној 
за шти ти.

Ле кар чи ји је зах тев за из да ва ње ли цен це усво јен 
ду жан је да у ро ку од 30 да на пред пред сед ни ком 
и чла ном Из вр шног од бо ра ре ги о нал не ко мо ре ко
га пред сед ник ре ги о нал не ко мо ре од ре ди по ло жи и 
пот пи ше за кле тву.

На кон по ла га ња за кле тве ле ка ру се уру чу је ре ше
ње о упи су у Име ник Ко мо ре, члан ска кар та, при ме
рак Ста ту та и при ме рак Ко дек са ме ди цин ске ети ке 
и ли цен ца.

На ли ценцнцу се упи су је: 
– број ли цен це
– име и пре зи ме ле ка ра
– струч ни на зив и ака дем ска ти ту ла ле ка ра

– струч но под руч је за ко је се из да је ли цен ца (оп
шта ме ди ци на, спе ци јал ност, ужа спе ци јал ност итд.)

– да тум и ме сто из да ва ња ли цен це
– да тум ва же ња ли цен це 

Члан10.
Ко мо ра ће по ни шти ти  ре ше ње о упи су и ли цен

цу ако се на кнад но утвр ди да за упис ни су по сто ја ли 
про пи са ни усло ви.

IV.ПРОМЕНАЛИЦЕНЦНОГЛИСТА

Члан11.
Ле кар је оба ве зан да про ме ни ли цен цни лист ако 

уну тар ва же ња ли цен це:
– про ме ни име или пре зи ме
– за вр ши спе ци ја ли за ци ју или суб спе ци ја ли за ци ју
– стек не зва ње при ма ри ју са, до цен та, ма ги стра 

или док то ра на у ка
– про ме ни ме сто стал ног бо рав ка у дру ги ре ги он 

при че му до би ја но ви број ли цен це
Ле кар је ду жан да у ро ку од 30 да на од на стан ка 

про ме на под не се зах тев за про ме ну ли цен цног ли ста.
Ле кар је оба ве зан да при ло жи до ку мент као до каз 

о на ста лим про ме на ма и ко пи ју уплат ни це о пла ће ној 
на кна ди за про ме ну ли цен цног ли ста.

V.ПРОМЕНАРЕГИОНАЛНЕКОМОРЕ

Члан12.
Уко ли ко члан про ме ни ме сто стал ног бо рав ка при 

че му ви ше не при па да ре ги о нал ној ко мо ри у ко ју је 
упи сан, ду жан је да се при ја ви у дру гу ре ги о нал ну 
ко мо ру у ро ку од 30 да на.

При то ме је оба ве зан да до ста ви:
– сву до ку мен та ци ју по чла ну 4. овог Пра вил ни ка
– по твр ду о ис пи су и о из ми ре ним оба ве за ма пре ма 

ре ги о нал ној ко мо ри у ко ју је прет ход но био упи сан 
– по твр ду и до ка зе о сте че ним бо до ви ма на осно ву 

Пра вил ни ка о кон ти ну и ра ној еду ка ци ји   
– по твр ду о пр во сте пе ном по ступ ку

VI.ИСПИСИЗИМЕНИКАКОМОРЕ

Члан13.
Ис пис из Име ни ка из вр ши ће се у слу ча ју сти ца ња 

сле де ћих усло ва:
– на осно ву зах те ва чла на, од да на до ста вља ња 

ре ше ња о бри са њу из Име ни ка Ко мо ре,
– ли ше њем по слов не спо соб но сти, од да на пра во

сна жно сти од лу ке о ли ше њу по слов не спо соб но сти,
– из ри ца њем ме ре Вр хов ног су да ча сти Ко мо ре о 

од у зи ма њу Ли цен це, од да на ко нач не од лу ке Вр хов
ног су да ча сти,

– не пла ћа њем чла на ри не, у то ку јед не ка лен дар
ске го ди не, на кон ис те ка те го ди не,

– смр ћу чла на Ко мо ре.

Члан14.
Ре ше ње о од у зи ма њу Ли цен це до но си ди рек тор Ко

мо ре.
Ре ше ње о бри са њу из Име ни ка Ко мо ре до но си пред

сед ник ре ги о нал не Ко мо ре.

Члан15.
Члан Ко мо ре ко јем је пре ста ло члан ство, ду жан је 

да у ро ку од 15 да на Ко мо ри пре да члан ску кар ту и 
лич ни пе чат.

У слу ча ју да их не пре да у том ро ку, ре ше ње о од
у зи ма њу Ли цен це и пре стан ку члан ства об ја вљу је се 
у гла си лу Ко мо ре. 

На кон од у зи ма ња Ли цен це ле кар не сме ви ше оба
вља ти ле кар ску де лат ност.

VII.ВОђЕЊЕИМЕНИКАКОМОРЕ

Члан17.
Име ник Ко мо ре во де ре ги о нал не ко мо ре, та ко што 

се у сва кој ре ги ји ажу ри ра ју по да ци о ле ка ри ма ко ји 
јој при па да ју. 

Ре ги о нал не ко мо ре ду жне су да во де и еви ден ци је 
из ре че них ди сци плин ских ме ра чла но ви ма Ко мо ре.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је на осно ву по да та ка из Име
ни ка ре ги о нал них ко мо ра во ди цен трал ну еви ден ци ју 
чла но ва Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Члан18.
Уз еви ден ци о ни лист из чла на 4. овог Пра вил ни ка 

ре ги о нал не ко мо ре во де и по моћ не ли сто ве са оста
лим по да ци ма о чла но ви ма.

Ре ги о нал не ко мо ре ду жне су да во де и еви ден ци ју 
сле де ћих по да та ка:

– по да ци о упи су и ис пи су из Име ни ка Ко мо ре,
– по да ци о из да ва њу, про ду жа ва њу и од у зи ма њу 

Ли цен це,
– по да ци о из ре че ним ди сци плин ским ме ра ма чла

но ви ма Ко мо ре у пр во сте пе ном по ступ ку
– по да ци о на кна да ма за упис у Име ник и на кна да

ма о ме сеч ној чла на ри ни.
Ко мо ра је ду жна да во ди и еви ден ци ју сле де ћих 

по да та ка:
– по да ци о из ре че ним ди сци плин ским ме ра ма чла

но ви ма Ко мо ре у дру го сте пе ном по ступ ку
– по да ци о на кна да ма за из да ва ње Ли цен це

VII.СИГУРНОСТПОДАТАКА

Члан19.
По да ци из Име ни ка мо гу се ко ри сти ти са мо за по

тре бе Ко мо ре и дру гих те ла од ре ђе них за ко ном или 
уз одо бре ње Из вр шног од бо ра Ре ги о нал не ко мо ре, 
од но сно Управ ног од бо ра Ко мо ре.

 По да ци од ин те ре са за па ци јен те мо гу би ти јав но 
до ступ ни уз са гла сност ле ка ра и уко ли ко за њих по
сто је до ка зни до ку мен ти.

Члан20.
Над зор ни од бор ре ги о нал не ко мо ре над гле да на

чин при ку пља ња, об ра ђи ва ња и ко ри шће ња по да та
ка из Име ни ка.

IX.ЗАВРШНЕОДРЕДБЕ

Члан21.
Из ме не и до пу не овог Пра вил ни ка до но се се по 

истом по ступ ку по ко јем се до но си Пра вил ник.

Члан22.
Пра вил ник сту па на сна гу да ном до но ше ња.

Пра вил ник се об ја вљу је у гла си лу и на Ин тер нет 
стра ни ци Ко мо ре. 

У Бе о гра ду, 13.06.2007 го ди не.
Пред сед ник Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је
Проф. др сц. мед. Ми лан Ан то нић, с. р.

УПУТСТВО

ЗАУПИСУЛЕКАРСКУКОМОРУСРБИЈЕ

Упис док то ра ме ди ци не у Ле кар ску ко мо ру Ср би је вр ши се упи сом у од го ва ра ју
ћу ре ги о нал ну ко мо ру на осно ву ме ста стал ног бо рав ка.

Ле кар је у оба ве зи да од го ва ра ју ћој ре ги о нал ној ко мо ри под не се:
– Ис пу њен зах тев за упис,
– Ис пу њен еви ден ци о ни лист, 
– фо то ко пи ју лич не кар те
– Ове ре не фо то ко пи је сле де ћих до ку ме на та

• ди пло ма ме ди цин ског фа кул те та, 

• по твр да о по ло же ном др жав ном ис пи ту, 
• по твр да о спе ци ја ли за ци ји, 
• по твр да о ужој спе ци ја ли за ци ји, 
• по твр да о при ма ри ја ту, ма ги сте ри ју или док то ра ту, 
• ре ше ње Ми ни стар ства здра вља о упи са ној спе ци ја ли за ци ји или суб спе ци ја ли

за ци ји (за спе ци ја ли зан те) 
• по твр да здрав стве не уста но ве о ста жу (за ста жи сте) 

– фо то ко пи је или дру ги при ме рак уплат ни ца о из ми ра ним на кна да ма  заупис и 
из да ва ње ли цен це

– фо то ко пи ју на ло га ра чу но вод ству за пла ћа ње чла на ри не, ове ре ног у ра чу но
вод ству 

– Јед ну фо то гра фи ју (35 х 30 мм) за члан ску кар ту, са име ном и пре зи ме ном на 
по ле ђи ни
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Oснивaчи привaтних здрaвствeних устaнoвa ду жни су до дат но дa извршe приjaву 
привaтнe здрaвствeнe устaнoве нaдлeжнoj рeгиoнaлнoj Кoмoри кojoj припрaдajу нa 
oснoву aдрeсe устaнoвe. 

Зa приjaву привaтнe здрaвствeнe устaнoвe пoтрeбнo je дoстaвити: 
– Пoпуњeну, пoтписaну и oвeрeну приjaву здрaвствeнe устaнoвe (обра зац се мо

же пре у зе ти на сај ту)
– Oвeрeну фoтoкoпиjу рeшeњa Министaрствa нaдлeжнoг зa пoслoвe здрaвљa o 

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

– Списaк лeкaрa сa нaвeдeним спeциjaлнoстимa и oпш тинaмa стaлнoг бoрaвкa 
сa кojим je oснивaч привaтнe устaнoвe зaкључиo угoвoр o рeдoвнoм или дoпунскoм 
рaду 

Лeкaри зaпoслeни у привaтнoj здрaвствeнoj устaнoви мoгу сe уписaти у Кoмoру 
тeк нaкoн штo oснивaч привaтнe здрaвствeнe устaнoвe из вр ши приjaву устaнoвe 
нaдлeжнoj рeгиoнaлнoj Кoмoри. 

До ку мен та ци ја се мо же по сла ти по штом, пре да ти лич но или пре ко ку ри ра у про
сто ри је над ле жне ре ги о нал не Ко мо ре.

Обра сци нео п ход ни за упис и оста ле ин фор ма ци је мо гу се до би ти у се ди шти ма 
ре ги о нал них ко мо ра, на огла сним та бла ма здрав стве них уста но ва и на Ин тер нет 
сај ту Ле кар ске ко мо ре Ср би је:www.lks.org.yu 

На кон упи са чла ну Ко мо ре се из да је Ре ше ње о упи су у Име ник Ко мо ре и члан
ска кар та.

Уко ли ко је ле кар по ло жио др жав ни ис пит и уко ли ко не по сто је смет ње за из да
ва ње ли цен це ре ги о нал на Ле кар ска ко мо ра ће, на кон упи са чла на у Име ник Ко мо
ре, из да ти Ми шље ње о по сто ја њу усло ва за из да ва ње ли цен це, а на осно ву че га 
ће Ле кар ска ко мо ра Ср би је ре ше њем из да ти ли цен цу на 7 го ди на. 

Адресе
регионалнихкомора:

Ле кар ска ко мо ра Бе о гра да:  Џор џа Ва шинг то на 19 / I спрат, 11000 Бе о град
Рад са стран ка ма: рад ним да ном 814h
Тел.  011/33 48 653
www.lkb.lks.org.yu

Ле кар ска ко мо ра Вој во ди не: Ду ша на Да ни ло ви ћа 40, 21000 Но ви Сад 
Рад са стран ка ма: рад ним да ном 914h
Тел. 021 / 4794000, 021 / 496522,
In fo@lkv.org.yu, www.lkv.lks.org.yu 

Ле кар ска ко мо ра ју го и сточ не Ср би је: Бу ле вар др Зо ра на Ђин ђи ћа 48, 18000 Ниш
Рад но вре ме: рад ним да ном 914h
Тел.  018 / 539232
www.lkjis.lks.org.yu

Ле кар ска ко мо ра цен трал не и за пад не Ср би је: Кра гу је вач ког ок то бра 104 / II спрат, 
34000 Кра гу је вац

Рад са стран ка ма: рад ним да ном 914h
Тел. 034 / 337254
www.lkczs.lks.org.yu

Ле кар ска ко мо ра Ко со ва и Ме то хи је: Ан ри Ди на на бб, 38220 Ко сов ска Ми тро ви ца
Рад са стран ка ма: рад ним да ном 914h
Тел. 028 / 425280, 063 / 405 965
www.lkkim.lks.org.yu

ДОКАЗИОИЗМИРЕНИМНАКНАДАМАЗАУПИС,
ИЗДАВАЊЕЛИЦЕНЦЕИЧЛАНАРИНУ

Ле кар је оба ве зан да уз оста ла до ку мен та и ис пу ње не обра сце за упис при ло жи и:
1. фо то ко пи ју уплат ни це о пла ће ној на кна ди за упис у Ко мо ру на жи ро ра чун ре

ги о нал не Ле кар ске ко мо ре ко јој при па да на осно ву адре се стал ног бо рав ка (лич на 
кар та).

2. фо то ко пи ју уплат ни це о пла ће ној на кна ди за  из да ва ње ли цен це на жи ро ра
чун Ле кар ске ко мо ре Ср би је 

3. фо то ко пи ју ове ре ног на ло га ра чу но вод ству сво је здрав стве не уста но ве о пла
ћа њу ме сеч не чла на ри не (за ле ка ре за по сле не у др жав ним или при ват ним здрав
стве ним уста но ва ма)

ОБРАЧУНЧЛАНАРИНЕ

Чланариназалекарезапосленеудржавнимздравственимустановамаиза
запосленеуприватнимздравственимустановама(несамосталанрад) из но
си  0,8% од не то ме сеч не за ра де и пла ћа се ме сеч но, при ли ком об ра чу на за ра де, 
пре ко др жав не здрав стве не уста но ве или пре ко об ра чу на при ват ног по сло дав ца 
где је члан Ко мо ре за по слен.

Чла на ри на за ле ка ре за по сле не у при ват ној ле кар ској прак си, а ко ји су се уго во
ром оба ве за ли на тај ност чу ва ња ин фор ма ци је о ви си ни пла те, чла на ри на из но си 
6000,00 ди на ра го ди шње, од но сно 500,00 ди на ра ме сеч но, а упла ћу је се нај ка
сни је 30 да на пре ис те ка го ди не, од но сно нај ка сни је 30 да на пре ис те ка ва же ња 
ли цен це

Чланариназалекареоснивачеприватнелекарскепраксе, из но си 1,6% од 
укуп не осно ви це за об ра чун па у ша ла или од укуп но оства ре ног ме сеч ног при хо да 
ако се вр ши књи го вод стве ни об ра чун, при че му из нос чла на ри не не мо же би ти 
ма њи од 6.000,00 ди на ра го ди шње, од но сно 500,00 ди на ра ме сеч но. 

Об ра чун чла на ри не за ле ка ре осни ва че при ват не ле кар ске прак се вр ши се го
ди шње, од но сно до ис те ка тра ја ња ли цен це, а упла ћу је се нај ка сни је 30 да на пре 
ис те ка го ди не, од но сно нај ка сни је 30 да на пре ис те ка ва же ња ли цен це. 

При пр вој упла ти при ла же се по твр да о осно ви ци за пла ћа ње по ре за и до при
но са.

Чланариназалекареупензији ко ји оба вља ју здрав стве ну де лат ност са мо стал
ним ра дом из но си 1,6 % од укуп не осно ви це за об ра чун па у ша ла.

Об ра чун чла на ри не за ле ка ре у пен зи ји ко ји оба вља ју здрав стве ну де лат ност 
са мо стал ним ра дом вр ши се го ди шње, од но сно до ис те ка тра ја ња ли цен це, а 
упла ћу је се нај ка сни је 30 да на пре ис те ка го ди не, од но сно нај ка сни је 30 да на пре 
ис те ка ва же ња ли цен це. 

Пла ћа ња чла на ри не се осло ба ђа ју не за по сле ни ле ка ри и ле ка ри на ста жу. 
Пла ћа ња чла на ри не при вре ме но се осло ба ђа ју ле ка ри ко ји не оства ру ју до хо дак 

због: по ро диљ ског од су ства, не пла ће ног од су ства, слу же ња вој ног ро ка и ду жег 
бо ло ва ња од 60 да на, при че му су ду жни да до ста ве од го ва ра ју ћу по твр ду ре ги о
нал ној ле кар ској ко мо ри у ко ју су упи са ни.

УПЛАТАЧЛАНАРИНЕ

Чла на ри на се упла ћу је на жи ро ра чун ре ги о нал не Ле кар ске ко мо ре на чи јој те
ри то ри јал ној над ле жно сти члан Ко мо ре жи ви уз оба ве зне на зна ке: 

– свр ха до зна ке: „чла на ри на“
– по зив на број: ПИБ уста но ве (за уста но ве), од но сно ЈМБГ чла на (за чла но ве)
За упла ће ну чла на ри ну, уста но ве где су ле ка ри за по сле ни или по сло да вац оба

ве зни су да ре ги о нал ној Ле кар ској ко мо ри до ста вља ју спи ско ве ле ка ра за ко је је 
упла ће на чла на ри на. Спи сак тре ба да са др жи сле де ће по дат ке: име и пре зи ме 
ле ка ра, ЈМБГ, оп шти на стал ног бо рав ка, осно ви ца об ра чу на и из нос об ра чу на те 
и упла ће не чла на ри не. 

Чла но ви Ко мо ре ко ји су у за о стат ку са упла та ма чла на ри не ду жни су код на кнад
не упла те при хва ти ти на пла ту при па да ју ће за кон ске ка ма те.

Узор ци уплат ни ца

УПЛАТНИЦАНАКНАДЕЗАУПИСУИМЕНИКЛЕКАРСКЕКОМОРЕСРБИЈЕ

За ле ка ре чи ја је адре са стал ног бо рав ка натериторијиБеограда:

За ле ка ре чи ја је адре са стал ног бо рав ка натериторијиВојводине:

За ле ка ре чи ја је адре са стал ног бо рав ка натериторијиЈугоисточнеСрбије:
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За ле ка ре чи ја је адре са стал ног бо рав ка натериторијиЦентралнеизападне
Србије: 

За ле ка ре чи ја је адре са стал ног бо рав ка натериторијиКосоваиМетохије: 

УПЛАТ НИ цА   НА КНА ДЕ  ЗА ИЗ ДА ВА њЕ ЛИ цЕН цЕ

 ЛЕ КАР СКА КО МО РА СР БИ ЈЕ

ЗАХТЕВЗАУПИС
УЛЕКАРСКУКОМОРУСРБИЈЕ

Молим регионалну Лекарску комору ________________________ да изврши мој 
упис у Лекарску комору Србије. 

Уз захтев прилажем:
евиденциони лист,
документацију као доказ о наводима из евиденционог листа,
доказ о измиреним накнадама према Комори, 
доказ о давању налога о плаћању чланарине,
једну фотографију. 

                                             Име и презиме: _______________________________

                                             Потпис: ______________________________________

Попуњава службено лице:

                                                                                                                  
Захтев примио _____________________ дана ______________ у ____________.

ЕВИДЕНЦИОНИЛИСТ

Образац попунити штампаним словима. За тачност података члан одговара 
надлежном органу Коморе.

Личниподаци

Име, име родитеља и презиме ______________   ___________   _______________
Девојачко презиме _____________________________ Пол (заокружити)     М     Ж
ЈМБГ   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
Датум и место рођења _________________________________________________
Адреса сталног боравка:  улица и број ____________________________________
насеље ____________________________ општина __________________________
Телефон: код куће ______  _______________ на послу ______  _______________
Мобилни телефон ______  _____________ Електронска пошта________________
Држављанство _______________________ Националност ____________________

Подациозапослењу

Запослење (заокружити):   1. незапослен   2. на стажу   3. запослен у државној 
установи  4. запослен у приватној установи   5. оснивач приватне установе
Установа у којој лекар редовно обавља здравствену делатност или је на стажу:
Назив, адреса и телефон државне установе ________________________________
_____________________________________________________________________
Назив, адреса и телефон приватне установе _______________________________
_____________________________________________________________________
Установа у којој лекар допунски обавља здравствену делатност:
Назив, адреса и телефон државне установе ________________________________
_____________________________________________________________________
Назив, адреса и телефон приватне установе________________________________
_____________________________________________________________________
Напомена: За рад у Клиничком центру и Здравственом центру назначити 
и организациону јеидницу запослења. 

Подациообразовању
Место и датум дипломирања, број дипломе ________________________________
Година полагања државног испита _______________________________________
Грана специјализације (1) и датум полагања _______________________________
Грана специјализације (2) и датум полагања _______________________________
Грана уже специјализације (1) и датум полагања  ___________________________
Грана уже специјализације (2) и датум полагања  ___________________________
Додатно усавршавање (заокружити):    1. на специјализацији 

   2. на ужој специјализацији
Датум стицања примаријата_____________________________________________
Датум стицања академског магистра наука________________________________
Датум стицања научног степена доктора медицинских наука__________________
Научно звање (заокружити):    1. Научни сарадник   2. Виши научни сарадник 

   3. Научни саветник
Наставно звање (заокружити):    1. Асистент   2. Доцент   3. Ванредни професор 

   4. Редовни професор 
                                                                            _________________________
                                                                             (потпис подносиоца захтева)

Назив установе___________________________________________________

Служби за обрачун личне зараде

НАЛОГ

Ја доле потписани дајем налог Служби за обрачун личне зараде да ми се 
месечно од нето личне зараде одбије 0,8% на име чланарине за Лекарску 
комору Србије и да се новац уплаћује на жиро рачун регионалне Лекарске 
коморе Београда на чијој територијалној надлежности имам место сталног 
боравка и то: 

на жиро рачун број: 155-11584-81 
уз обавезну назнаку сврхе уплате: чланарина 
уз позив на број: ПИБ установе

Место: _________________   Име и презиме:____________________________

Датум: _____________                          М.П.       ЈМБГ: _____________________

                                                                            Потпис: ___________________
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Назив установе___________________________________________________

Служби за обрачун личне зараде

НАЛОГ

Ја доле потписани дајем налог Служби за обрачун личне зараде да ми се 
месечно од нето личне зараде одбије 0,8% на име чланарине за Лекарску 
комору Србије и да се новац уплаћује на жиро рачун регионалне Лекарске 
коморе Војводине на чијој територијалној надлежности имам место сталног 
боравка и то: 

на жиро рачун број: 165-14109-10 
уз обавезну назнаку сврхе уплате: чланарина 
уз позив на број: ПИБ установе

Место: _________________   Име и презиме: ___________________________

Датум: _____________                          М.П.       ЈМБГ: _____________________

                                                                            Потпис: ___________________

Назив установе___________________________________________________

Служби за обрачун личне зараде

НАЛОГ

Ја доле потписани дајем налог Служби за обрачун личне зараде да ми се 
месечно од нето личне зараде одбије 0,8% на име чланарине за Лекарску 
комору Србије и да се новац уплаћује на жиро рачун регионалне Лекарске 
коморе Косова и Метохије на чијој територијалној надлежности имам место 
сталног боравка и то: 

на жиро рачун број: 205-120962-79
уз обавезну назнаку сврхе уплате: чланарина 
уз позив на број: ПИБ установе

Место: _________________   Име и презиме: ___________________________

Датум: _____________                          М.П.       ЈМБГ: _____________________

                                                                            Потпис: ___________________

Назив установе___________________________________________________

Служби за обрачун личне зараде

НАЛОГ

Ја доле потписани дајем налог Служби за обрачун личне зараде да ми се 
месечно од нето личне зараде одбије 0,8% на име чланарине за Лекарску 
комору Србије и да се новац уплаћује на жиро рачун регионалне Лекарске 
коморе југоисточне Србије на чијој територијалној надлежности имам место 
сталног боравка и то: 

на жиро рачун број: 105–20338–28
уз обавезну назнаку сврхе уплате: чланарина 
уз позив на број: ПИБ установе

Место: _________________   Име и презиме: ___________________________

Датум: _____________                          М.П.       ЈМБГ: _____________________

                                                                            Потпис: ___________________

Назив установе___________________________________________________

Служби за обрачун личне зараде

НАЛОГ

Ја доле потписани дајем налог Служби за обрачун личне зараде да ми се 
месечно од нето личне зараде одбије 0,8% на име чланарине за Лекарску 
комору Србије и да се новац уплаћује на жиро рачун регионалне Лекарске 
коморе централне и западне Србије на чијој територијалној надлежности имам 
место сталног боравка и то: 

на жиро рачун број: 220-76928-71
уз обавезну назнаку сврхе уплате: чланарина 
уз позив на број: ПИБ установе

Место: _________________   Име и презиме: ___________________________

Датум: _____________                          М.П.       ЈМБГ: _____________________

                                                                            Потпис: ___________________

ПРИЈАВАДРЖАВНЕЗДРАВСТВЕНЕУСТАНОВЕ

(Образац попунити штампаним словима. За тачност података подносилац пријаве 
одговара надлежном органу Коморе.) 

Основниподациоздравственојустанови
Назив утврђен у складу са решењем о упису у регистар код надлежног органа:  ___
____________________________________________________________________
Адреса: ______________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________
Електронска пошта: ___________________________________________________
Делатност на основу решења министарства надлежног за послове здравља 
(шифра и назив): ______________________________________________________
Датум почетка обављања здравствене делатности утврђен решењем о упису у 
регистар: ___________________
Регистарски / Матични број: |__|__|__|__|__|__|__|__| ПИБ: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Жиро рачун установе: __________________________________________________

Оснивачздравственеустанове

/Република, Покрајина, Град/ ____________________________________________

                                                                            ______________________________
                                                                            (потпис и печат подносиоца пријаве)

Пријаву примио ________________ дана ____________  у  1. Београду
                                                                                                   2. Новом Саду
                                                                                                   3. Нишу
                                                                                                   4. Крагујевцу
                                                                                                   5. Косовској Митровици

ПРИЈАВАНЕЗДРАВСТВЕНЕУСТАНОВЕКОЈАЗАПОШЉАВАЛЕКАРЕ

(Образац попунити штампаним словима. За тачност података подносилац пријаве 
одговара надлежном органу Коморе.)

Основниподациоустанови
Назив утврђен у складу са решењем о упису у регистар код надлежног органа:
____________________________________________________________________
Адреса: ______________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________
Електронска пошта: ___________________________________________________

Запосленилекариуустанови
(У случају већег броја запослених лекара уз пријаву приложити спискове са доле 

наведеним подацима.)
Редовно запослени лекари:
Презиме и име                   ЈМБГ           Општина сталног боравка       Специјалност
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Запослени лекари на основу уговора о допунском раду:
Презиме и име                   ЈМБГ           Општина сталног боравка       Специјалност
 ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

                                                                             ______________________________
                                                                            (потпис и печат подносиоца пријаве)

Пријаву примио ________________ дана ____________  у  1. Београду
                                                                                                   2. Новом Саду
                                                                                                   3. Нишу
                                                                                                   4. Крагујевцу
                                                                                                   5. Косовској Митровици
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ПРИЈАВАПРИВАТНЕЗДРАВСТВЕНЕУСТАНОВЕ

(Образац попунити штампаним словима. За тачност података подносилац пријаве 
одговара надлежном органу Коморе.) 

Основниподациоздравственојустанови
Назив утврђен у складу са решењем о упису у регистар код надлежног органа:
_____________________________________________________________________
Адреса: ______________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________
Електронска пошта: ___________________________________________________
Делатност на основу решења министарства надлежног за послове здравља 
(шифра и назив): ______________________________________________________
Датум почетка обављања здравствене делатности утврђен решењем о упису у 
регистар: ___________________
Регистарски / Матични број: |__|__|__|__|__|__|__|__| ПИБ:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Жиро рачун установе: __________________________________________________

Оснивачздравственеустанове
За приватне установе:
Презиме и име                                                 ЈМБГ
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Запосленилекариуустанови
(У случају већег броја запослених лекара уз пријаву приложити спискове са доле 

наведеним подацима.)

Редовно запослени лекари:
Презиме и име                   ЈМБГ           Општина сталног боравка       Специјалност
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Запослени лекари на основу уговора о допунском раду:
Презиме и име                   ЈМБГ           Општина сталног боравка       Специјалност
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

                                                                            ______________________________
                                                                            (потпис и печат подносиоца пријаве)

Пријаву примио ________________ дана ____________  у  1. Београду
                                                                                                   2. Новом Саду
                                                                                                   3. Нишу
                                                                                                   4. Крагујевцу
                                                                                                   5. Косовској Митровици

На осно ву чла на 3947 За ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка и чла на 43.,чла
но ва 4548 Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је, Скуп шти на ЛКС на сед ни ци одр жа ној  
05.12.2008. го ди не до не ла је

ПРАВИЛНИК
ОРАДУСУДОВАЧАСТИ

I.Општеодредбе

Члан1.
Овим Пра вил ни ком о ра ду Су до ва ча сти (у да ље, тек сту: Пра вил ник)утвр ђу је се 

ор га ни за ци ја, на чин ра да, над ле жност, ток по ступ ка пред Су до ви ма ча сти пр вог и 
дру гог сте пе на Ле кар ске ко мо ре Ср би је (у да љем тек сту: Ко мо ра) , ме ре ко је се 
из ри чу за ди сци плин ске по вре де утвр ђе не За ко ном о ко мо ра ма здрав стве них рад
ни ка и Ста ту том Ле кар ске ко мо ре Ср би је,  као и прав ни ле ко ви.

Члан2.
Су до ви ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је су ор га ни Ле кар ске ко мо ре Ср би је ко ји 

вр ше сво је функ ци је утвр ђе не За ко ном, Ста ту том Ле кар ске ко мо ре Ср би је и овим 
Пра вил ни ком.

Су до ви ча сти су у вр ше њу сво је функ ци је са мо стал ни и не за ви сни и су де на осно
ву За ко на, Са та ту та ЛКС, Ко дек са про фе си о нал не ети ке ЛКС и овог Пра вил ни ка.

Су до ви ча сти се обра зу ју као:
1. Су до ви ча сти при Ре ги о нал ним ле кар ским ко мо ра ма, као су до ви ча сти пр вог 

сте пе на и
2. Вр хов ни суд ча сти на ни воу Ле кар ске ко мо ре Ср би је, као суд ча сти дру гог 

сте пе на.

Суд ча сти пр вог сте пе на има се ди ште у се ди шту огран ка Ко мо ре.
Вр хов ни суд ча сти, као Суд ча сти дру гог сте пе на има се ди ште у се ди шту Ко мо

ре, у Бе о гра ду.

Члан3.
Суд ча сти из чл. 2. овог Пра вил ни ка утвр ђу је по вре ду про фе си о нал не ду жно сти 

или угле да чла на Ко мо ре , на осно ву спро ве де ног по ступ ка за утвр ђи ва ње ди сци
плин ске од го вор но сти чла на Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

II.Дисциплинскаодговорност

Члан4.
По вре де про фе си о нал не ду жно сти или угле да чла на Ко мо ре по сто је ако члан 

Ко мо ре сво јим чи ње њем или не чи ње њем:
1.по сту па у су прот но сти са од ред ба ма За ко на ко јим се уре ђу је здрав стве на за

шти та и За ко на ко јим се уре ђу је  здрав стве но оси гу ра ње у пру жа њу здрав стве не 
за шти те па ци јен ти ма

2.по вре ди Ко декс про фе си о нал не ети ке ЛКС
3.оба вља здрав стве ну де лат ност не струч но, од но сно у су прот но сти са са вре ме

ним до стиг ну ћи ма ме ди цин ске на у ке и прак се, или ако на чи ни стуч ну гре шку
4.сво јим по на ша њем пре ма па ци јен ти ма. дру гим чла но ви ма Ко мо ре или тре ћим 

ли ци ма по вре ди углед про фе си је
5.у оба вља њу здрав стве не де лат но сти зло у по тре би сред ства здрав стве ног оси

гра ња
6.не ис пу ња ва оба ве зе чла на Ко мо ре утвр ђе не За ко ном, Ста ту том и дру гим оп

штим ак ти ма Ко мо ре.
По вре де про фе си о нал не ду жно сти или угле да чла на Ко мо ре Су до ви ча сти кла

си фи ку ју се као : Ла ке, Те шке и Осо би то те шке по вре де.

Члан5.
Пред Су дом чла сти мо же да од го ва ра са мо члан Ле кар ске Ко мо ре Ср би је.
Суд ча сти  пр вог сте пе на су ди у ве ћу од тро ји це су ди ја, а Вр хов ни Суд ча сти су ди 

у Ве ћу од  пе то ро  су ди ја, с тим да  са став Ве ћа од ре ђу је Пре сед ник Су да ча сти.

Члан6.
У по ступ ку пред Су дом ча сти при ме њу ју се од ред бе За ко на о оштем управ ном 

по ступ ку (у да љем тек сту: ЗУП) у по гле ду усме не рас пра ве, до ка зи ва ња, до ста
вља ња  за пи сни ка , ис кљу че ња јав но сти као и на че ла ЗУПа, као што су на че ло 
за ко ни то сти, на че ло исти не, на че ло оце не до ка за, на чео са мо стал но сти у ре ша ва
њу, уко ли ко Ста ту том и овим Пра вил ни ком ни је дру га чи је од ре ђе но.

Члан7.
Сви уче сни ци у по ступ ку пред Су дом ча сти као и чла но ви Ко мо ре, ор га ни, те ла 

и ор га ни за ци о ни об ли ци Ко мо ре су ду жни да Су до ви ма ча сти до ста вља ју ак те, 
спи се, по дат ке и оба ве ште ња ко ји су по треб ни у по ступ ку од лу чи ва ња пред Су
дом ча сти.

Чла но ви Ко мо ре су ду жни , по зах те ву Су да, да до ста ве на увид по треб на до ку
мен та за по тре бе по ступ ка.

За по тре бе во ђе ња по ступ ка  и утвр ђи ва ња до ка за Су до ви ча сти су овла шће ни 
да од ре дов них су до ва, др жав них ор га на, при вред них дру шта ва, уста но ва, и свих 
прав них и фи зич ких ли ца тра же, ак те, спи се, по дат ке и оба ве шта е ња.

Члан8.
О свом ра ду Су до ви ча сти из ве шта ва ју Скуп шти ну Ко мо ре и под но се јој го ди

шњи из ве штај.

Члан9
Mатеријалне и дру ге усло ве за рад  пр во сте пе ног Су да ча сти обез бе ђу ју Ре ги о

нал не ле кар ске ко мо ре пред ко ји ма се по сту пак во ди,  а усло ве за рад Вр хов ног 
су да ча сти обез бе ђу је Ле кар ска ко мо ра Ср би је.

Гра ни це рас пра ве пред Су дом ча сти

Члан10.
Суд ча сти вр ши рас пра ву на осно ву при ло же них до ка за, у гра ни цам пред ло га 

за по кре та ње ди сци плин ског по ступ ка, па зе ћи по слу жбе ној ду жно сти на над ле
жност, до пу ште ност и бла го вре ме ност .

Члан11.
Ка да Суд ча сти утвр ди да ни је ме сно над ле жан да во ди по сту пак по од ред ба

ма овог Пра вил ни ка огла си ће се не на дле жним и пред мет про сле ди ти  Су ду ча сти  
над ле жном за во ђе ње по ступ ка.

Кад Суд ча сти утвр ди да је пред лог  за по кре та ње по ступ ка под нет од нео вла
шће ног ли ца или да пред лог ни је до пу штен, јер ни је пред мет рас пра ве пред Су дом 
ча сти или ка да је не бла го вре ме но под нет пред лог за по кре та ње по ступ ка, или је 
зах те ва ни до ку ме нат ко ји има сна гу до ка за сти гао Су ду по ис те ку ро ка, ре ше њем 
ће об у ста ви ти по сту пак.

На ре ше ње из ста ва 1. и 2. овог чла на ни је до зво ње на жал ба и оно је ко нач но.
Јав ност усме не рас пра ве 

Члан12.
Усме на рас пра ва је по пра ви лу јав на.
Пред сед ник Су да ча сти мо же сво јим  обра зло же ним за кључ ком , по слу жбе ној 

ду жно сти, ис кљу чи ти јав ност са це ле рас пра ве, или са мо јед ног де ла ако то зах
те ва ју раз ло зи мо ра ла или јав не без бед но сти као и ра ди за шти те др жав не, вој не, 
слу жбе не, по слов не, про фе си о нал не,или на уч не тај не.
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Зах тев за ис кљу че ње јав но сти са це ле рас пра ве или јед ног ње ног де ла мо же  
под не ти и под но си лац зах те ва или члан Ко мо ре про тив ко га се по сту пак пред Су
дом ча сти во ди. Зах тев се под но си Пред сед ни ку су да ча сти.

Про тив ре ше ња Пред сед ни ка су да ча сти ко јим ис кљу чу је јав ност са рас пра
ве пред Су дом ча сти или зах тев за ис кљу че ње јав но сти од би ја ни је до зво ље на 
жал ба.

У по ступ ку пред су дом ча сти у ко ме је ис кљу че на јав ност, уче сни ци у по сту ку 
ду жни су да чу ва ју као тај ну све оно што до зна ју као уче сни ци у по ступ ку пред 
Су дом ча сти.

У по ступ ку пред су дом ча сти увек ће би ти ис кљу че на јав ност због ин те ре са де
це и ма ло лет них ли ца и у том слу ча ју јав ност ће би ти ис кљу че на по слу жбе ној 
ду жно сти.

На све што ни је пред ви ђе но у по гле ду ис кљу че ња јав но сти са јав не рас пра ве 
Ста ту том и овим Пра вил ни ком, сход но се при ме њу ју од ред бе чл. 140. и 141. ЗУПа.

III.НадлежностисаставСудачасти

Члан13.
У по ступ ку пред су дом ча сти над ле жан Суд пр вог сте пе на је Суд ча сти пре ма ме

сту учла ње ња чла на Ко мо ре, од но сно пре ма пре би ва ли шту чла на Ко мо ре.
Суд ча сти пр вог сте пе на има Пред сед ни ка, за ме ни ка пред сед ни ка и 5 чла но ва. 

Пр во сте пе ни Суд ча сти су ди у Ве ћу, ко га чи не Пред сед ник Ве ћа и дво је су ди ја, ко је 
од ре ђу је Пред сед ник су да ча сти ре ше њем.

За по тре бе пр во сте пе ног Су да ча сти  фор ми ра се  струч на слу жба Су да ча сти, 
ко ја ис пи ту је ис пу ње ност фор мал них усло ва пред ло га за по кре та ње по ступ ка пред 
пр во сте пе ним Су дом ча сти.

Пред сед ник пр во сте пе ног су да ча сти би ра  из ре до ва пр во сте пе ног су да ча сти 
су ди ју ко ји спро во ди ис тра жне рад ње и утвр ђу је по сто ја ње осно ва но сти сум ње за 
по кре та ње по ступ ка пред пр во сте пе ним су дом ча сти.

О жал би про тив од лу ке Су да ча сти пр вог сте пе на ре ша ва Вр хов ни суд ча сти.
Вр хов ни суд ча сти, као Суд ча сти дру гог сте пе на чи не Пред сед ник, за ме ник 

пред сед ни ка и 10 чла но ва, ува жа ва ју ћи рав но прав ну за сту пље ност ре ги о нал них 
ко мо ра и др жав не и при ват не прак се.

Вр хов ни суд ча сти су ди у ве ћу од пе то ро су ди ја Вр хов ног су да ча сти,  од ко јих је 
је дан Пред сед ник Ве ћа и ко је би ра пред сед ник Вр хов ног су да ча сти.

За ме ник пред сед ни ка Вр хов ног су да ча сти за ме њу је Пред сед ни ка Вр хов ног су
да ча сти у слу ча ју ње го ве спре че но сти или од сут но сти и ру ко во ди ра дом су ди ја 
из ве сти о ца, ко ју чи не тро је су ди ја Вр хов ног су да ча сти. Су ди је из ве сти о ци Вр хов
ног су да ча сти, ко је би ра Пред сед ник су да ча сти, ис пи ту ју ис пу ње ност фор мал них 
усло ва за ре ша ва ње пред Вр хов ним су дом ча сти .

Вр хов ни суд ча сти фор ми ра струч ну слу жбу Вр хов ног су да ча сти ко ја  му пру жа 
прав ну, тех нич ку и ад ми ни стра тив ну по моћ.

Пред сед ни ци, за ме ни ци пред сед ни ка и су ди је Су до ва ча сти би ра ју се на 4 го ди не.
По из бо ру Пред сед ни ци, За ме ни ци пред сед ни ка и чла но ви су ди је да ју све ча ну 

из ја ву пред Ди рек то ром Ле кар ске ко мо ре Ср би је и Скуп шти ном ЛКС.
Текст све ча не из ја ве гла си:
„Из ја вљу јем да ћу се у свом ра ду при др жа ва ти Уста ва, За ко на и ака та Ле кар ске 

ко мо ре Ср би је и да ћу по ве ре ну функ ци ји вр ши ти са ве сно и не при стра сно.”
Пред сед ни ци, за ме ни ци и су ди је Су до ва ча сти не мо гу би ти Пред сед ни ци, под

пре де сни ци и чла но ви: Управ ног од бо ра ЛКС, Етич ког од бо ра, Над зор них од бо ра, 
Ко ми си ја за по сре до ва ње,  ди рек тор ЛКС  и Пред сед ни ци Ре ги о нал них ле кар ских 
ко мо ра.

Пр во сте пе ни су до ви ча сти и Вр хов ни суд ча сти ан га жу ју, сва ки у свом се ди шту, 
за вр ше ње сво јих по сло ва, струч ну слу жбу Су до ва ча сти . Струч ну слу жбу су до ва 
ча сти чи не ли ца ко ја су до ви ма пру жа ју прав нотех нич ку,ад ми ни стра тив ну и дру гу 
по моћ и чи не је ли ца ко ја су по стру ци ди пло ми ра ни прав ни ци са пра во суд ним ис
пи том и дак ти ло гра фи  пр ве А кла се. 

ИзузећесудијаСудовачасти

Члан14
Пред сед ник Су да ча сти, за ме ник пред сед ни ка или су ди ја Су да ча сти не мо же 

вр ши ти ду жност, од но сно су ди ти у Ве ћу пред Су дом ча сти:
5, ако је оште ћен рад њом чла на Ко мо ре про тив ко га се во ди по сту пак
6. ако му је члан Ко мо ре из тач ке 1. овог чла на, или ње гов пу но моћ ник брач ни 

друг или бив ши брач ни друг или срод ник по кр ви у пра вој ли ни ји до би ло ког сте пе
на, у по боч ној ли ни ји до че твр тог сте пе на, а по та зби ни до дру гог сте пе на.

7. ако је са чла ном Ко мо ре из тач ке 1. овог чла на или ње го вим пу но моћ ни ком у 
од но су ста ра о ца, ста ра ни ка, усво ји о ца, усво је ни ка, хра ни о ца или хра ње ни ка,

8. ако је у истом пред ме ту са слу шан као све док или ве штак
9. ако је спро вео ис тра жне рад ње, или је од лу чи вао у пр вом сте пе ну
10. ако је за по слен у истом прав ном ли цу као и члан Ко мо ре про тив ко га се во ди 

по сту пак
11. ако по сто је дру ге окол но сти ко је иза зи ва ју сум њу у ње го ву не при стра сност

Члан15.
Пред сед ник су да ча сти или су ди ја чим са зна  да по сто ји раз лог за из у зе ће, или  

обра зло же ни зах тев за из у зе ће под не се  ли це ко је под не ло пред лог за по кре та ње 
по ступ ка или члан Ко мо ре про тив ко га се по сту пак во ди , уз на во ђе ње окол но сти 
због ко јих се сма тра да по сто ји не ки од осно ва за из у зе ће, ду жан је да пре ки не 
сва ки рад на том пред ме ту и да о то ме оба ве сти Пред сед ни ка Скуп шти не Ко мо ре 
од но сно пред сед ни ка Су да.

Пред сед ник Су да ча сти ре ша ва о зах те ву за из у зе ће за ме ни ка пред се ди ка Су да 
ча сти и су ди ја су да ча сти, а Пред сед ник Скуп шти не ЛКС ре ша ва о зах те ву за из у
зе ће Пред сед ни ка Су до ва ча сти.

Члан16
Пре до но ше ња од лу ке о из у зе ћу са слу ша ће се су ди ја чи је се из у зе ће тра жи, по 

по тре би мо гу се из вр ши ти и дру ги и дру ги из ви ђа ји.
Про тив од лу ке ко јом се зах тев за из у зе ће усва ја или од би ја ни је до зво ље на жал ба.
Од ред бе о из у зе ћу су ди ја при ме њу ју се и на ве шта ке и за пи сни ча ре.

IV.ПоступакпредСудомчасти

Покретањепоступка

Члан17.
Суд ча сти мо же по кре ну ти ди сци плин ски по сту пак  на зах тев па ци јен та, од но сно 

оште ће ног ли ца,  или по слу жбе ној ду жно сти и та да по сту пак пред Су до ви ма ча сти 
мо гу по кре ну ти: Скуп шти на Ко мо ре,Управ ни од бор Ко мо ре, Над зор ни од бор Ко мо
ре, Ди рек тор Ко мо ре и Етич ки од бор Ко мо ре.

По сту пак пред Су до ви ма ча сти по слу жбе ној ду жно сти мо же би ти пок тре нут ако 
се на осно ву чи ње ни ца до ко јих Ко мо ра до ђе из при ту жби гра ђа на или из дру гих 
оклол но сти по сум ња да је  члан Ко мо ре из вр шио по вре ду про фе си о нал не ду жно
сти или угле да чла на Ко мо ре,а сход но од ред ба ма овог Пра вил ни ка.

Пред лог  за по кре та ње по ступ ка пред Су дом ча сти  под но си се Су ду ча сти у пи
сме ном об ли ку и мо ра да са др жи:на зив ор га на пред ко јим се во ди по сту пак; име и 
пре зи ма ле ка ра про тив ко га се во ди по сту пак;по дат ке о за по сле њу ле ка ра; вре ме 
и ме сто из вр ше ња по вре де, чи ње ни це и окол но сти нео п ход не да се по вре да од
ре ди; до ка зе ко ји ма се пот кре пљу ју на во ди из при ја ве, као и пред ло ге ко је до ка зе 
тре ба из ве сти пред Су дом ча сти; као и пред лог да се ле кар про гла си од го вор ним.

Покушајмирногрешењаспорногодноса

Члан18.
У слу ча је ви ма ка да је до ста вљен пред лог за по кре та ње по ступ ка пред су дом 

ча сти стуч на слу жба ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре или Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
или струч не слу жбе при Су до ви ма ча сти упу ти ће стра не на мо гућ ност ре ша ва ња 
спор ног од но са пред Ко ми си јом за по сре до ва ње, или пред  цен тром за ме ди ја ци ју, 
у скла ду са Пра вил ни ком о ра ду Ко ми си је за по сре до ва ње ЛКС.

Предходнипоступак

Члан19
Пред лог за по кре та ње по ступ ка до ста вља се Су ду ча сти, а струч на слу жба Су да 

ча сти  ис пи ту је  ис пу ње ност фор мал них усло ва за во ђе ње по ступ ка пред Су дом ча
сти и уко ли ко утвр ди да пред лог за по кре та ње по ступ ка не са др жи све по треб но да 
би се на осно ву ње га по сту па ло мо же тра жи ти од под но си о ца пред ло га да до пу ни 
или ис пра ви пред лог у ро ку од 8 да на, те да уко ли ко исти не по сту пи у оста вље ном 
ро ку има се сма тра ти да је од пред ло га од у стао о че му ће се до не ти ре ше ње. 

Ако је пред лог под не ла нео вла шће на осо ба, или осо ба ко ја не ма прав ни ин те рес за 
во ђе ње по сту ка, или је пред лог не до пу штен јер ни је пред мет рас пра ве пред Су дом 
ча сти, или је пред лог не бла го вре мен ре ше њем ће се од ба ци ти под не ти пред лог.

Суд ча сти, ко ме је до ста вљен пред лог за по кре та ње по ступ ка ду жан је у ро ку од 
30  да на  до не ти ре ше ње ко јим се или кон ста ту је да су ис пу ње ни фор мал ни усло ви 
за во ђе ње по ступ ка пред Су дом ча сти или ре ше ње ко јим се пред лог за во ђе ње 
по ступ ка пред су дом ча сти од ба цу је, уко ли ко ни су ис пу ње ни фор мал ни усло ви за 
во ђе ње по ступ ка.

Про тив ре ше ња из пред ход ног са ста ва овог чла на ни је до зво ље на жал ба и исто 
се има сма тра ти ко нач ним.

Основаностсумње

Члан20.
Осно ва ност сум ње за по кре та ње по ступ ка пред Су дом ча сти утвр ђу је је дан од 

су ди ја Су да ча сти, ко ји је од стра не Пред сед ни ка пр во сте пе ног су да ча сти од ре ђен  
да спро ве де ис тра жне рад ње из при ту жби гра ђа на или дру гих окол но сти и чи ње
ни ца  у ве зи са сва ким слу ча јем по на о соб ка ко би утвр дио оправ да ност пред ло га, 
од но сно оправ да ност по кре та ња ди сци плин ског по ступ ка пред Су дом ча сти.

По до би ја њу пред ло га, за ко ји је струч на слу жба су да ча сти кон ста о ва ла ис пу
ње ње фор мал них усло ва за во ђе ње по ступ ка, су ди ја од ре ђен да спро ве де ис тра
жне рад ње ду жан је да оце ни да ли по сто ји основ пред ло га и да ли су обез бе ђе ни 
ма те ри јал ни до ка зи.

Су ди ја ко ји спро во ди ис тра жне рад ње мо ра про ве ри ти све чи ње ни це, на во де и 
до ка зе  и том сми слу тра жи ти пи сме ну из ја ву од чла на Ко мо ре про тив ко га је под
нет пред лог за во ђе ње по ступ ка пред Су дом ча сти, од по сло дав ца где је члан Ко
мо ре за по слен, као и дру гих ли ца за ко је се пред по ста вља да има ју са зна ња ве за на 
за пред мет при ја ве.

Чла ну Ко мо ре протв ко га је под нет пред лог за во ђе ње по ступ ка пред Су дом ча
сти до ста вља се при ме рак пред ло га за во ђе ње по ступ ка пред Су дом ча сти, са 
по зи вом да се у ро ку од 8 да на на исти из ја сни, са упо зо ре њем да ће се по сту пак 
спро ве сти и без ње го ве пи сме не из ја ве .

Члан21.
У ро ку од 30 да на, од да на ка да је од ре ђен да спро ве де ис тра жне рад ње
Су ди ја ко ји је спро вео ис тра жне рад ње до не ће:
1. обра зло же но ре ше ње ко јим кон ста ту је да је пред лог за по кре та ње по ступ ка 

пред Су дом ча сти оправ дан и пред лог про сле ди ти Су ду ча сти, ко ји се има  сма
тра ти зхте вом

2. или обра зло же но ре ше ње да је пред лог за по кре та ње по ступ ка пред су дом 
ча сти нео сно ван.
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Про тив ре ше ња,  из пред ход ног ста ва овог чла на, су ди је од ре ђе ног за спро во
ђе ње ис тра жних рад њи, мо же се под не ти жал ба  пр во сте пе ном Су ду ча сти у ро ку 
од 8 да на. Жал бу мо гу под не ти: под но си лац пред ло га за по кре та ње по ступ ка или 
члан Ко мо ре про тив ко га је под нет пред лог за по кре та ње по ступ ка.

Пр во сте пе ни суд ча сти ду жан је да ре ше њем по жал би од лу чи у ро ку од 8 да на 
при је ма жал бе и ње го ва од лу ка је по том пи та њу ко нач на би ло да жал бу усво ји, 
од би је или од ба ци.

ПоступакпредСудомчасти

По сту пак се сма тра за по че тим до ста вља њем пи сме ног зах те ва  за по кре та ње 
по ступ ка пред Су дом ча сти од стра не су ди је ко ји је спро вео ис тра жне рад ње.

Достављање

Члан22.
До ста вља ње пи сме на (од лу ка су да,по зи ва и др.) чла на Ко мо ре  про тив ко га се 

во ди по сту пак вр ши се пи сме ним пу тем пре по ру че ном по штом  на адре су пре би ва
ли шта или за по сле ња чла на Ко мо ре или пу но моћ ни ку чла на Ко мо ре про тив ко га 
се во ди по сту пак.

У слу ча ју не у спе лог до ста вља ња пи сме но се има сма тра ти  до ста вље ним ис те
ком ро ка од 15 да на од да на ис ти ца ња на огла сној та бли ко мо ре, пред којoм се 
по сту пак во ди.

Главнарасправа

Члан23.
Члан Ко мо ре про тив ко га је по кре нут ди сци плин ски по сту пак мо ра би ти пи сме но 

оба ве штен о да ту му и ме сту одр жа ва ња рас пра ве  пред Су дом ча сти и на зна че
њем чла на за ко на, Ста ту та, Ко дек са проф си о нал не ети ке и Пра вил ни ка о ра ду 
су до ва ча сти на осно ву ко јег се те ре ти за по вре ду про фе си о нал не ду жно сти или 
угле да чла на Ко мо ре.По зив за одр жа ва ње рас пра ве пред су дом ча сти мо ра би ти 
уру чен чла ну Ко мо ре про тив ко га се во ди по сту пак нај ма ње 8 да на пре одр жа ва ња 
рас пра ве пред су дом ча сти. По зив чла ну Ко мо ре про тив ко га је по сту пак по кре нут 
мо ра са др жи и: по у ку о ње го вом пра ву да у по ступ ку има бра ни о ца, као и да се 
рас пра ва мо же одр жа ти и без ње го ве при сут но сти

Члан24.
У при пре ми рас пра ве пред Су дом ча сти исти ће по слу жбе ној ду жно сти ре ше

њем об у ста ви ти ди сци плин ски по сту пак уко ли ко:
1. је под но си лац зах те ва од у стао од зах те ва за по кре та ње ди сци плин ског по

ступ ка, пре не го што је рас пра ва по че ла
2. ако је по сту пак во ђен без зах те ва овла шће ног под но си о ца зах те ва
3. ако је члан Ко мо ре про тив ко га је под нет зах тев за исто де ло већ ко нач ном 

од лу ком су да ча сти про гла шен од го вор ним, осло бо ђен од од го вр но сти или је по
сту пак про тив ње га ко нач но об у ста вљен

4. ако су стран ке у по ступ ку по сти гле спо ра зум у по ступ ку пред Ко ми си јом за 
по сре до ва ње. У овом слу ча ју ди сци плин ски по сту пак се мо же во ди ти по слу жбе
ној ду жно сти.

Члан25.
Рас пра ви при су ству ју ли ца ко ја су по зва на: ли це ко је је под не ло при ја ву,члан 

Ко мо ре про тив ко га се во ди по сту пак, бра ни лац уко ли ко га има, ли ца ко ја су по
зва на у свој ству све до ка, ве шта ка и др. као и дру га ли ца ко ја же ле да при су ству ју 
рас пра ви, уко ли ко у по ступ ку ни је ис кљу че на јав ност и у оној ме ри ко ли ко усло ви 
су да то до зво ља ва ју.

Пред сед ник ве ћа мо же из у зет но од ло жи ти ро чи ште:
1. ка да ни су при сту пи ле по зва не стран ке, а Пред сед ник ве ћа оце ни да је њи хо во 

при су ство по треб но
2. ако је по треб но из ве сти но ве до ка зе, а ста ње из спи са ни је до вољ но раз ја шње но
Ни је до зво ље на жал ба про тив од лу ке о од ла га њу рас пра ве.
Рас пра ва се мо же одр жа ти у од су ству ли ца про тив ко га се по сту пак во ди,( под 

усло вом да је уред но по зва но) а уко ли ко са рас пра ве од су ству је уред но по зван 
под но си лац при ја ве, а сво је од су ство не оправ да, Суд ча сти ће ре ше њем об у ста
ви ти по сту пак.

Члан26.
Рас пра вом пред су дом ча сти ру ко во ди Пред сед ник ве ћа.
Пред сед ник ве ћа утвр ђу је да ли су до шле све по зва не осо бе, да ли су им по зи ви 

уред но уру че ни и од лу чу је да ли рас пра ва мо же да се одр жи у од су ству не ких од 
уред но по зва них ли ца.

Рас пра ва по чи ње чи та њем зах те ва за по кре та ње по ступ ка, од стра не Пред сед
ни ка Ве ћа, ко ји об ја вљу је пред мет рас пра ве пред Су дом ча сти и са став Ве ћа Су да 
ча сти.

Пред сед ник Ве ћа бри не о одр жа ва њу ре да у то ку рас пра ве. Уко ли ко не ко ли це 
на ру ша ва ред Пред сед ник Ве ћа га мо же опо ме ну ти, што се уно си у за пи сник ,а 
на кон то га уко ли ко ли це и да ље на ста ви са на ру ша ва њем ре да Пред сед ник ве ћа 
га уда ља ва из про сто ри је у ко јој се одр жа ва рас пра ва, што ће та ко ђе би ти уне то 
у за пи сник.

Пред сед ник Ве ћа у по ступ ку пр во узи ма из ја ву од ле ка ра про тив ко га се по сту
пак во ди, а на кон ње го вог из ла га ња мо же му по ста вља ти пи та ња, а за тим је ду жан 
да до зво ли оста лим чла но ви ма Ве ћа, под но си о цу при ја ве и ње го вом бра ни о цу да 
по ста вља ју пи та ња чла ну Ко мо ре про тив ко га се во ди по сту пак.

Члан Ко мо ре про тив ко га се по сту пак во ди  мо же се из ја шња ва ти се о свим 
окол но сти ма ко је га те ре те и из но си све чи ње ни це ко је му иду у ко рист и пред ла

же из во ђе ње до ка за ко ји му слу же за од бра ну или се бра ни ти ћу та њем, а што не 
мо же пред ста вља ти оте жа ва ју ћу окол ност.

Доказнипоступак

Члан27.
Стран ке у по ступ ку су ду жне из не ти све чи ње ни це и пред ло жи ти до ка зе на ко ји

ма се за сни ва њи хов зах тев, или ко ји ма се по би ја ју на во ди из зах те ва.  О пред ло
зи ма стра на ка за из во ђе ње до ка за Пре де сед ник ве ћа од лу чу је ре ше њем, про тив 
ко га ни је до зво ље на по слеб на жал ба. И сам Суд по слу жбе ној ду жно сти мо же 
од ре ди ти из во ђе ње до ка за ко је стран ке ни су пред ло жи ле.

Члан28.
Су ди је Су да ча сти су овла шће не да из вр ше уви ђај уко ли ко сма тра ју да је за утвр

ђи ва ње или раз ра шње ње ње чи ње нич ног ста ња у по ступ ку нео п ход но не по сред но 
опа жа ње. Стран ке у по ступ ку мо гу при су ство ва ти уви ђа ју. О спро ве де ном уви ђа ју 
во ди се за пи сник.

Члан29.
Су ди је Су да ча сти су овла шће не да  од ре де ве шта че ње ка да је нео п ход но за 

утвр ђи ва ње или оце ну не ке чи ње ни це  при ба ви ти на лаз и ми шље ње од осо бе ко ја 
рас по ла же струч ним за на њем.

Су ди је су да ча сти по слу жбе ној ду жно сти или на пред лог стран ке од ре ђу је из во
ђе ње до ка за ве шта че њем јед ног или ви ше ве шта ка.

Ве шта ци ме ди цин ске стру ке у по ступ ку пред Су до ви ма ча сти су ве шта ци са ли сте 
ве шта ка ме ди цин ске стру ке ко је  би ра  Скуп шти на Лекарскe коморe Ср би је, на пред
лог Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра и ве шта ци са спи ска стал них суд ских ве шта ка.

У слу ча је ви ма ка да је ка да је на лаз и ми шље ње ве шта ка не ја сно или не пот пу но  
и ка да се на лаз и ми шље ње два или ви ше ве шта ка бит но раз ли ку ју, или се по ја ви 
сум ња у тач ност њи хо вих ми шље ња Суд ча сти мо же за тра жи ти ми шље ње и ве
шта че ње од на уч не или струч не ор га ни за ци је.

Члан30.
У спро во ђе њу до ка за ног по ступ ка Су ди је Су да ча сти мо гу по зи ва ти све до ке, за ко је 

се пред по ста вља да мо гу да ју оба ве ште ња на осно ву свог не по сред ног или по сред ног 
опа жа ња ве за но за учи ње ну по вре ду, чла на Ко мо ре про тив ко га се по сту пак во ди и 
свим дру гим окол но сти ма ве за ним за до но ше ње од лу ке у по ступ ку пред су дом ча сти.

Ве шта ци ма и све до ци ма на кон ис пи ти ва ња од стра не Пред сед ни ка и чла но ва Ве
ћа пи та ња мо гу по ста вља ти и под но си лац при ја ве, ње гов бра ни лац ка да им Пред
сед ник ве ћа да реч.

Пред сед ник Ве ћа ће на са мој рас пра ви од лу чи ти да ли ће су о чи ти све до ке, ве
шта ке и др. ли ца, ко ја уче ству ју или су по зва на на глав ну рас пра ву.

На све до ке и ве шта ке се при ме њу ју од ред бе 163–182 За ко на о оп штем управ
ном по ступ ку.

Члан31.
На кон спро ве де ног до ка зног по ступ ка пред сед ник ве ћа да је реч стран ка ма и 

то  пр во под но си о цу при ја ве, бра ни о цу и на кра ју ле ка ру про тив ко га се по сту пак 
во ди.На кон спро ве де ног до ка зног по ступ ка Пред сед ник ве ћа ће оба ја ви ти да је 
рас пра ва за вр ше на.

V.Доношењеодлукеизаписник

Члан32
Ка да оце ни да су раз ло зи за во ђе ње усме не јав не рас пра ве ис цр пље ни Суд ће 

исту за кљу чи ти.
Ве ће ће на кон то га при сту пи ти не јав ној сед ни ци ве ћа где ће пред мет по но во 

раз мо три ти и до не ти од лу ку.
До но ше ње Од лу ке Суд ча сти вр ши се ве ћи ном гла со ва чла но ва Ве ћа Су да ча сти.
О до но ше њу Од лу ке из са ста ва 2 овог чла на во ди се за пи сник, ко ји се чу ва одво

је но од спи са пред ме та.
За пи сник се во ди о ве ћа њу и гла сњу, усме ној рас пра ви и из во ђе њу до ка за.
За пи сник са др жи да тум и ме сто до но ше ња Од лу ке из ста ва 2. овог чла на ,као и 

о ве ћа њу и гла са њу, усме ној рас пра ви и из во ђе њу до ка за.
За пи сник пот пи су је пред сед ник Ве ћа Су да ча сти, за пи сни чар и чла но ви Ве ћа Су

да ча сти.

Члан33.
По из вр ше ном ве ћа њу и гла сњу о до но ше њу Од лу ке Суд мо же об ја ви ти Од лу ку 

од мах, или из вр ши ти об ја вљив љње исте до ста вља њем пи сме ног от прав ка стран
ка ма у по ступ ку у ро ку од 15 да на од да на за кљу че ња глав не рас пра ве.

Садржајодлукеоизреченојдисциплинскојмерииврстемера

Члан34.
Пи сме на од лу ка о из ри ца њу ди сци плин ске ме ре са др жи кра так увод са по зи вом 

на прав ни основ за до но ше ње Од лу ке, из ре ку и обра зло же ње Од лу ке  и по у ку о 
прав ном ле ку.

Врстеодлука

Члан35.
Од лу ку ко јом се захтевзапокретањепоступкаодбија Ве ће ће из ре ћи:
1. ако је по сту пак пред Су дом ча сти во ђен без зах те ва осо бе овла шће не за во

ђе ње по ступ ка
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2. ако под но си лац при ја ве од у ста не од при ја ве до за кљу че ња рас пра ве
3. ако је већ ра ни јом ко нач ном од лу ком Су да ча сти Ко мо ре од лу че но о од го вор

но сти ле ка ра, а ра ди се о истом чи ње нич ном ста њу.
4. ако је на сту пи ла за ста ре лост по кре та ња или во ђе ња по ступ ка.
5. ако је по стиг нут спо ра зум пред Ко ми си јом за по сре до ва ње или пред цен тром 

за ме ди ја ци ју, а по сту пак пред Су дом ча сти ни је во ђен по слу жбе ној ду жно сти.

Члан36.
Од лу ку ко јом се ле кар ослобађа од го вор но сти Ве ће ће из ре ћи:
1. ако је де ло за ко је се ле кар те ре ти не пред ста вља по вре ду про фе си о нал не 

ду жно сти или угле да чла на ко мо ре из чла на 4 . овог Пра вил ни ка
2. ако ни је до ка за но да је члан Ко мо ре по чи нио де ло за ко је се те ре ти

Члан37.
У од лу ци ко јом се ле кар оглашаваодговорним Ве ће ће из ре ћи:
1. за ко је се де ло огла ша ва од го вор ним
2. ка ква се ди сци плин ска ме ра из ри че
3. од лу ку о тро шко ви ма по ступ ка
4. упут сво о прав ном ле ку

Члан38.
За по вре де про фе си о нал не ду жно сти или угле да чла на Ко мо ре из чла на 4. овог 

Пра вил ни ка, Суд ча сти мо же из ре ћи јед ну од сле де ћих ди сци плин ских ме ра:
 I. Ди сци плин ске ме ре за ЛА КЕ ПО ВРЕ ДЕ
1. опо ме на
2. јав на опо ме на
3. нов ча на ка зна на осно ву чла на 43. став 1. тач ка 2) За ко на о ко мо ра ма здрав

стве них рад ни ка и мо же се из ре ћи у тра ја њу од 16 ме се ци

 II. Ди сци плин ске ме ре за ТЕ ШКЕ ПО ВРЕ ДЕ
1. нов ча на ка зна чи ја је ви си на и тра ја ње ве ће од ви си не и тра ја ња нов ча не 

ка зне ко ја се из ри че за ла ке по вре де про фе си о нал не ду жно сти или угле да чла на 
Ко мо ре.

2. при вре ме но огра ни че ње оби ма и вр сте по сло ва ко ји ма се члан Ко мо ре ба ви, 
ко ја се не мо же из ре ћи у кра ћем тра ја њу од 6 ме се ци ни у ду жем од јед не го ди не

4. при вре ме но од у зи ма ње ли цен це, ко ја се не мо же из ре ћи у кра ћем тра ја њу од 
6 ме се ци ни у ду жем од јед не го ди не.

 III. Ди сци плин ске ме ре за ОСО БИ ТО ТЕ ШКЕ ПО ВРЕ ДЕ
1. при вре ме но или трај но огра ни че ње оби ма и вр сте по сло ва ко ји ма се члан Ко

мо ре ба ви, у тра ја њу до 5 го ди на
2. при вре ме но од у зи ма ње ли цен це, у тра ја њу до 5 го ди на
3. трај но од у зи ма ње ли цен це на осно ву чла на 198 .За ко на о здрав стве ној за

шти ти.
На пла та нов ча них ка зни упла ћи је се на ра чун ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре пред 

ко јом је по сту пак во ђен и на ра чун ЛКС, уко ли ко је по сту пак во ђен пред Вр хов ним 
су дом ча сти, а што ће би ти де фи ни са но по себ ним Пра вил ни ком.

При од ре ђи ва њу ди сци плин ске ме ре Суд ча сти мо ра узе ти у об зир  те жи ну и 
по сле ди це учи ње не по вре де, окол но сти под ко ји ма је до учи ње не по вре де до шло, 
сте пен кри ви ви це учи ни о ца и ње го во др жа ње на кон учи ње не по вре де и дру ге 
олак ша ва ју ће или оте жа ва ју ће чи ње ни це и окол но сти ко је су има ле ути цај на до
но ше ње ди сци плин ске ме ре.

VI.ЖАЛБА

Члан39
Про тив од лу ке Су да ча сти члан Ко мо ре про тив ко га се во ди по ступ ка, од но сно 

ње гов бра ни лац, под но си лац зах те ва мо гу под не ти жал бу Вр хов ном су ду ча сти у 
ро ку од 15 да на, од да на при је ма од лу ке.

Од лу ка се мо же по би ја ти у це ли ни или де ли мич но, а мо же се по би ја ти и  са мо 
због од лу ке о из ре че ној ме ри, као и због тро шко ва по ступ ка. У де лу у ком од лу ка 
ни је по би ја на жал бом, иста по ста је ко нач на и из вр шна.

Жал ба мо ра да са др жи:
– озна че ње од лу ке про тив ко је се из ја вљу је жал ба
– из ја ву да ли се од лу ка по би ја у це ли ни или у од ре ђе ном де лу
– раз ло ге жал бе
– пот пис под но си о ца жал бе

Члан40.
Од лу ка Су да ча сти се мо же по би ја ти:
1. Због бит не по вре де од ре да ба по ступ ка де фи ни са них Пра вил ни ком о ра ду су

да ча сти
2. Због по гре шно или не пот пу но утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња
3. Због по гре шне при ме не ма те ри јал ног пра ва
4. Због Од лу ке о из ре че ној  ди сци плин ској ме ри

Члан41.
Бит на по вре да по ступ ка по сто ји:
– ако је суд ни је био про пи сно са ста вљен, ако је су дио су ди ја ко ји је мо рао би ти 

из у зет, ако је у до но ше њу од лу ке уче ство вао су ди ја ко ји ни је уче ство вао на глав
ној рас пра ви

– ако је од лу че но о зах те ву ко ји не спа да у над ле жност Су да ча сти
– ако  стран ци не за ко ни тим по сту па њем, а на ро чи то про пу шта њем до ста вља ња 

ни је да та мо гућ ност да рас пра вља пред су дом
– ако је у по ступ ку као под но си лац за хе ва уче ство ва ло ли це ко је не мо же би ти 

стран ка у по ступ ку, ако пу но моћ ник стран ке ни је имао по треб но овла шће ње за 
во ђе ње по ступ ка пред су дом ча сти или за по је ди не рад ње у по ступ ку, ако се ови 
не до ста ци од но се на стран ку ко ја је из ја ви ла жал бу.

– ако је од лу че но о зах те ву по ко ме је већ до не та ко нач на од лу ка или о зах те ву 
по ко ме већ те че по сту пак.

– ако Од лу ка су да ча сти има не до ста та ка због ко јих се не мо же ис пи та ти, а на ро
чи то оако је из ре ка Од лу ке не ра зу мљи ва, ако про тив ре чи са ма се би или раз ло зи
ма од лу ке, или ако од лу ка не ма упо ште раз ло га или у њој ни су на ве де ни раз ло зи 
о бит ним чи ње ни ца ма, или су ти раз ло зи не ја сни или про тив реч ни, или ако о бит
ним чи ње ни ца ма  по сто ји про тив реч ност из ме ђу оно га што се у раз ло зи ма од лу ке 
на во ди о са др жи ни ис пра ва, за пи сни ка о ис ка зи ма да тим у по ступ ку и са мих тих 
ис пра ва или за пи сни ка или из ве де ним до ка зи ма.

Члан42.
По гре шно или не пот пу но утвр ђе но чи ње нич но ста ње по сто ји кад је суд не ку бит

ну чи ње ни цу по гре шно утвр дио, од но сно кад је ни је утвр дио.

Члан43.
По гре шна при ме на ма тре и јал ног пра ва по сто ји ка да суд ни је при ме нио од ред бу 

ма те ри јал ног пра ва ко ју је тре ба ло да при ме ни или кад та кву од ред бу ни је пра вил
но при ме нио.

VII.Поступакпожалби

Члан44.
Су ди је из ве сти о це Вр хов ног су да ча сти би ра Пред сед ник Вр хов ног су да ча сти , 

ко ји ис пи ту ју ис пу ње ност фор мал них усло ва за ре ша ва ње пред су дом ча сти. Уко
ли ко су ди ја из ве сти лац Вр хов ног су да ча сти утвр ди да жал ба има фор мал них не до
ста та ка упу ти ће је под но си о цу да је до пу ни или уре ди у ро ку од 8 да на, те уко ли ко 
исти не по сту пи у оста вље ном ро ку има се сма тра ти да је од жал бе од у стао, о че му 
ће се до не ти ре ше ње.

Вр хов ни суд ча сти од лу чу је на сед ни ци Ве ћа, ко је чи ни петоро су ди ја Вр хов ног 
су да ча сти.  Чла но ве Ве ћа  име ну је Пред сед ник Вр хов ног су да ча сти. Вр хов ни суд 
ча сти мо ра од лу чи ти о жал би у ро ку од 60 да на од да на при је ма жал бе.

Члан45.
Вр хов ни суд ча сти мо же до не ти сле де ће од лу ке:
1. од ба ци ти жал бу као не бла го вре ме ну или као не до пу ште ну
2. од би ти жал бу као нео сно ва ну и по твр ди ти од лу ку  Су да ча сти пр вог сте пе на
3. ува жи ти жал бу, уки ну ти  пр во сте пе ну од лу ку Су да ча сти и вра ти ти Су ду ча сти 

пред мет на по нов но рас пра вља ње и од лу чи ва ње.
4.ува жи ти жал бу и пре и на чи ти од лу ку Су да ча сти

Члан46.
Од лу ка Вр хов ног су да ча сти се у пи сме ном об ли ку до ста вља чла ну Ко мо ре про

тив ко га је во ђен по сту пак пред Су дом ча сти, или ње го вом бра ни о цу уко ли ко га 
има, као и под но си о цу зах те ва за по кре та ње по ступ ка.

Од лу ка Вр хов ног су да ча сти је ко нач на и про тив ње се мо же во ди ти управ ни 
спор, осим ка да се ра ди о ко нач ној од лу ци ко јом је из ре че на ме ра опо ме не из чл. 
38. овог Пра вил ни ка

VIII.Трошковипоступка

Члан47.
Об у хва та ју тро шко ве за рад Пред сед ни ка и су ди ја Су да ча сти, тро шко ве све до ка 

ве шта ка, пу но мо ћи ка под но си о ца зах те ва, на гра да за рад бра ни о ца, по адво кат
ској та ри фи. 

Члан48.
Од лу ком ко јом се утвр ђу је да је члан Ле кар ске ко мо ре од го во ран, утвр ђу је се да 

је исти ду жан да сно си тро шко ве по ступ ка пред Су дом ча сти.
Од лу ком Су да ча сти, ко јом се утвр ђу је да је члан Ко мо ре осло бо ђен од го вор но сти 

или се зах тев за по кре та ње по ступ ка од би ја, или пред лог од ба цу је утвр ђу је се да је 
под но си лац зах те ва, од но сно пред ло га ду жан да сно си тро шко ве пред Су дом ча сти.

У слу ча ју из пред ход ног ста ва овог чла на,ако је зах тев во ђен по зах те ву Ко мо ре, 
тро шко ве сно си Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра ме сне над ле жно сти пр во сте пе ног су да 
ча сти и Ле кар ска ко мо ра Ср би је, уко ли ко је по сту пак во ђен и пред Вр хов ним су дом 
ча сти, а сра змер но тро шко ви ма на ста лим пред пр во сте пе ним и дру го сте пе ним су
дом ча сти.

Извршењемераиказни

Члан49.
Ди сци плин ске ме ре и ка зне из вр ша ва ју се кад од лу ка Су да ча сти по ста не пра

во сна жна, у ро ку од 6 ме се ци од да на пра во сна жно сти.
Јав на опо ме на об ја вљу је се у гла си лу Ко мо ре и дру гим штам па ним ме ди ји ма, 

сход но од лу ци ве ћа у сва ком кон крет ном слу ча ју.
Ко нач на Од лу ка ко јом је ле кар осло бо ђен од го вор но сти об ја вљу ју се у Гла си лу 

Ко мо ре и дру гим штам па ним ме ди ји ма.
Нов ча ну ка зну ле кар је ду жан упла ти ти на ра чун Ко мо ре, у ро ку од 30 да на од 

да на при је ма од лу ке.Не пла ћа ње нов ча не ка зне пред ста вља осо би то те шку по вре
ду про фе си о нал не ду жно сти или угле да чла на Ко мо ре

Члан50.
О из ре че ним ди сци плин ским ме ра ма Слу жбе Ко мо ре и Ре ги о нал них ле кар ских 

ко мо ра во де еви ден ци ју.
При ме рак од лу ке о из ре че ној ме ри од ла же се у име ник из ре че них ди сци плин
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ских ме ра чла но ви ма Ко мо ре , а о ко нач ној од лу ци о при вре ме ном или трај ном 
од у зи ма њу ли цен це оба ве шта ва се Ми ни стар ство здра вља у ро ку од 8 да на.

Из ре че на ме ра бри ше се из еви ден ци је по ис те ку од 3 годинe од пра во сна жно
сти од лу ке, уко ли ко ле кар ни је по чи нио но ву по вре ду од пра во сна жно сти од лу ке.

Пра во сна жна од лу ка ко јом је из ре че на ме ра трај ног од у зи ма ња ли цен це не бри
ше се из еви ден ци је из ре че них ме ра.

IX.Застарелост

Члан51.
По кре та ње ди сци плин ског по ступ ка за ста ре ва ис те ком јед не го ди не од да на 

учи ње не по вре де про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на Ко мо ре из чла на 4. 
Пра вил ни ка.

За ста ре лост извше ња ме ре де фи ни са не овим   Пра вил ни ком на сту па по ис те ку 
шест ме се ци од да на пра во сна жно сти од лу ке о из ре че ној ме ри.

За ста ре лост се пре ки да по кре та њем по ступ ка по сре до ва ња пред Ко ми си јом за 
по сре до ва ње или цен тром за ме ди ја ци ју и сва ком рад њом ко ја се пред у зи ма ра ди 
по кре та ња по ступ ка пред пред  Су дом ча сти или из вр ше ња ме ре.

По сле сва ког пре ки да за ста ре лост по чи ње по но во да те че, с тим да за ста ре лост 
на сту па у сва ком слу ча ју ка да про тек не два пу та оно ли ко вре ме на ко ли ко је по 
овом Пра вил ни ку по треб но за за ста ре лост по кре та ња по ступ ка, од но сно из вр ше
ња из ре че не ме ре, из у зев ка да се ра ди о слу ча је ви ма из ст 5. и ст. 6. овог чла на.

Ако се због по вре де про зив ле ка ра во ди  по сту пак пред су дом ча сти а исто вре
ме но је по кре нут или се во ди  пре кр шај ни или кри вич ни по сту пак суд ча сти мо же 
за ста ти са по ступ ком пред су дом ча сти до окон ча ња кри вич ног , од но сно пре кр
шај ног по ступ ка.

У слу ча ју из пред ход ног ста ва овог чла на за ста ре лост пред Су дом ча сти не те
че, од но сно на ста вља да те че од да на пра во сна жне од лу ке у кри вич ном, од но сно 
пре кр шај ном по ступ ку. 

X.Прелазнеизавршнеодредбе

Члан52.
Од ред бе овог Пра вил ни ка при ме њу ју се на по вре де учи ње не од да на до но ше ња 

За ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка.
На по вре де учи ње не од да на сту па ња на сна гу За ко на о ко мо ра ма здрав стве них 

рад ни ка, 10.12.2005.г, до сту па ња на сна гу овог Пра вил ни ка ро ко ви за ста ре ло сти 
те ку од да на сту па ња на сна гу овог Пра вил ни ка.

Овај Пра вил ник об ја вљу је се на огла сној та бли Ко мо ре и сту па на сна гу осмог 
да на од да на об ја вљи ва ња.

Пред сед ник
Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је
проф др Ми лан Ан то нић, с. р.

На осно ву чла на 19., 37. и 38. За ко на о ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка и чла на 44. Ста ту та Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би је  
на сед ни ци одр жа ној 05.12.2008.г. до не ла је

ПРАВИЛНИК

ОРАДУКОМИСИЈЕЗАПОСРЕДОВАЊЕ

I.Општеодредбе

Члан1.
Пра вил ни ком о ра ду Ко ми си је за по сре до ва ње 

утвр ђу је се на чин ра да, над ле жност, са став и овла
шће ња Ко ми си је за по сре до ва ње на огран ку Ле кар
ске ко мо ре Ср би је, као и пра ви ла по ступ ка по сре до
ва ња у спор ним од но си ма.

У ди сци плин ским по ступ ци ма, по кре ну тим пред 
Су до ви ма ча сти ЛКС, по слу жбе ној ду жно сти, по сту
пак по сре до ва ња (ме ди ја ци је) мо же се во ди ти ра ди 
ре ша ва ња спор ног од но са из ме ђу чла но ва Ко мо ре, 
као и из ме ђу чла но ва Ко мо ре и па ци јен та, не за ви сно 
од во ђе ња ди сци плин ског по ступ ка пред Су до ви ма 
ча сти, у де лу ко ји се од но си на њи хов спор ни од нос. 

Члан2.
Ра ди ван суд ског ре ша ва ња спо ро ва из ме ђу чла но

ва Ко мо ре, као и из ме ђу чла на Ко мо ре и па ци јен та, 
у ве зи са оба вља њем здрав стве не де лат но сти вр ши 
се по сре до ва ње од стра не Ко ми си је за по сре до ва ње 
и цен тра за ме ди ја ци ју, а у скла ду са од ред ба ма За
ко на о ме ди ја ци ји.

Стра не у спо ру мо гу спо ра зум но би ра ти по сред
ни ке – ме ди ја то ре са је дин стве не ли сте ме ди ја то ра 
цен тра за ме ди ја ци ју.

Сва ки огра нак има сво ју Ко ми си ју за по сре до ва ње.
Стран ке у по ступ ку за по сре до ва ње мо гу би ти чла

но ви Ко мо ре и ко ри сни ци здрав стве них услу га.

Члан3.
Стран ке мо гу сво је спо ро ве ре ша ва ти пред Ко ми

си јом за по сре до ва ње огран ка Ко мо ре и ЛКС, као и 
пред цен тром за ме ди ја ци ју уко ли ко се прет ход но о 
то ме са гла се и о под не су спо ра зум ни зах тев у пи са
ном об ли ку, пре по кре та ња по ступ ка пред су до ви ма 
ча сти и за вре ме по ступ ка пред су до ви ма ча сти, све 
до до но ше ња ко нач не од лу ке пред су до ви ма ча сти. 
Са гла сност мо ра са др жа ти и са гла сност око из бо ра 
по сред ни ка.

Чла но ви Ко мо ре су оба ве зни да при хва те спо ра
зум но ре ша ва ње на ста лог спор ног од но са.

Стра не се мо гу са гла си ти да у по ступ ку по сре до
ва ња по ред ме ди ја то ра уче ству је и ко ме ди ја тор, као 
струч њак из од ре ђе не обла сти по сре до ва ња.

II.НачинрадаКомисијезапосредовање

Члан4.
Ко ми си ја за по сре до ва ње огран ка Ко мо ре и Ле

кар ске ко мо ре Ср би је мо же по сре до ва ти са мо о пи
та њу ко је пред њу из не су стран ке спо ра.

Спо ра зум ко ји стран ке пот пи шу пред  Ко ми си јом 
за по сре до ва ње огран ка Ко мо ре и Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је  има пре ма стран ка ма ка рак тер ван суд ског 
по рав на ња, те стран ке не мо гу по истом пи та њу по
кре та ти по сту пак пред Су дом ча сти и ре дов ним Су
до ви ма, из у зев уко ли ко обе или јед на о стра на ко ја 
је пот пи сла спо ра зум у по ступ ку по сре до ва ња не по
шту је пот пи са ни спо ра зум, у ро ку ко ји је де фи ни сан 
спо ра зу мом.

Члан5.
Се ди шта Ко ми си ја за по сре до ва ње огран ка на ла

зе се у се ди шти ма огра на ка Коморe.

III.СаставКомисијазапосредовање

Члан6.
Ко ми си је за по сре до ва ње Ко мо ре са сто ји се од 

пред сед ни ка и два чла на, с тим да уко ли ко је чи не 
чла но ви Ко мо ре исти не мо гу би ти чла но ви ор га на 
Ко мо ре, из у зев чла но ва Скуп шти не Ле кар ске ко мо
ре Ср би је.

Ман дат чла но ва Ко ми си је за по сре до ва ње ЛКС је 4 
го ди не и мо же би ти по но вљен ви ше пу та.

Члан7.
Из вр шни од бор огран ка Ко мо ре и Управ ни од бор 

Ле кар ске ко мо ре Ср би је мо же од ре ди ти и ди пло ми
ра ног прав ни ка са по ло же ним пра во суд ним ис пи том 
за пру жа ње прав нотех нич ке по мо ћи Ко ми си ји за 
по сре до ва ње огран ка Ко мо ре, и Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је, од но сно по сло ве из до ме на струч не слу жбе 
Ко ми си је за по сре до ва ње огран ка Ко мо ре  и Ле кар
ске ко мо ре Ср би је мо же пре не ти у над ле жност сво
јих струч них слу жби.

IV.Покретањепоступкапосредовања

Члан8.
По сту пак по сре до ва ња по кре ће се под но ше њем 

спо ра зум ног или по је ди нач ног зах те ва за по кре та
ње по ступ ка по сре до ва ња Ко ми си ји за по сре до ва ње 
огран ка Ко мо ре или Ко ми си сји за по сре до ва ње Ле
кар ске ко мо ре Ср би је или цен тру за ме ди ја ци ју.

У зах те ву се на во де сле де ћи по да ци:
– име на стра на ка спо ра;
– по да ци о ме ђу соб ном спо ру.
Уко ли ко зах тев из ста ва 1) овог чла на ни су под не ле 

стра не спо ра зум но, струч на слу жба огран ка Ко мо ре 
ће упу ти ти при мље ни зах тев дру гој стра ни у спо ру уз 
упо зо ре ње да мо же у ро ку од 8 да на од да на при је ма 
зах те ва оба ве сти ти Ко ми си ју за по сре до ва ње огран
ка Ко мо ре  да при хва та ре ша ва ње спо ра пред њом, 
и та да се сма тра да је под нет спо ра зум ни зах тев, а 
уко ли ко у на ве де ном ро ку стра на у спо ру не од го во ри 
на упу ћен зах тев сма тра се да је пред лог за по сре до
ва ње од би јен. 

V.Спровођењепоступка

Члан9.
Стра не у спо ру мо гу да се спо ра зу ме ју о на чи ну 

спро во ђе ња по ступ ка,а ако не  Ко ми си ја за по сре до
ва ње ће спро ве сти по сту пак по сре до ва ња на на чин 
ко ји  сма тра да је од го ва ра ју ћи, има ју ћи у ви ду окол
но сти спор ног од но са, ин те ре се ко је стра не же ле да 
оства ре, уз по што ва ње на че ла хит но сти.

Ко ми си ја за по сре до ва ње мо же да во ди за јед нич
ке или одво је не раз го во ре са стра на ма, као и да уз 
са гла сност јед не стра не дру гој пре не се и пре до чи 
пред ло ге и ста во ве о по је ди ним пи та њи ма.

Уко ли ко стран ке при хва те пред лог, са ста вља се 
Спо ра зум ко ји стран ке пот пи су ју и ова кав спо ра зум 
стра на ка има ка рак тер по рав на ња у ван суд ском по
ступ ку.

Чла но ви Ко ми си је за по сре до ва ње су ду жни да 
упо ступ ку по сре до ва ња по сту па ју не у трал но, без 
ика квих пред ра су да у по гле ду стра на у спо ру и пред
ме та спо ра, без на ме та ња ре ше ња.

Уко ли ко сра не у спо ру по спор ном пи та њу не по
стиг ну спо ра зум по сту пак по сре до ва ња се окон ча
ва кон ста то ва њем да по сре до ва ње ни је ус пе ло, за
кључ ком.

Уз са гла сност стра на у спо ру по сту пак по сре до ва
ња у име Ко ми си је за по сре до ва ње из чла на 2. овог 
Пра вил ни ка мо же вр ши ти цен тар за ме ди ја ци ју при 
Ми ни стар ству прав де, уз од го ва ра ју ћу на кна ду ко ју 
пла ћа ју стра не у по ступ ку у јед на ким из но си ма.

VI.Окончањепоступка

Члан10.
По сту пак по сре до ва ња се окон ча ва пред Ко ми си

јом за по сре до ва ње или пред цен тром за ме ди ја ци ју, 
у ро ку од 90 да на од да на под но ше ња  зах те ва.

По сту пак по сре до ва ња се окон ча ва:
1. за кљу чи ва њем Спо ра зу ма 
2. од лу ком да се по сту пак об у ста вља, јер да љи по

сту пак ни је оправ дан
3. из ја вом стра не о од у ста ја њу од да љег по ступ ка
Спо ра зум из ме ђу стра на ка не сме би ти про ти ван 

јав ном по рет ку, до брим оби ча ји ма и мо ра лу.
У по ступ ку пред Ко ми си јом за по сре до ва ње огран

ка ко мо ре при ме њу ју се углав ном на че ла За ко на о 
по сре до ва њу – ме ди ја ци ји, као што су на че ло до
бро вољ но сти, на че ло јед на ко сти и рав но прав но сти 
стра на, на че ло по вер љи во сти и на че ло хит но сти, 
уко ли ко Ста ту том и овим Пра вил ни ком ни је дру га чи
је од ре ђе но.

VII.Застарелостпокретањапоступка
предКомисијомзапосредовање

По кре та ње по ступ ка по сре до ва ња пред Ко ми си јом 
за по сре до ва ње за ста ре ва ис те ком јед не го ди не од 
учи ње не по вре де.

По кре та њем по ступ ка по сре до ва ња пред Ко ми си
јом за по сре до ва ње или цен тром за ме ди ја ци ју за
ста ре лост се пре ки да пред Су до ви ма ча сти.
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Од ред бе овог Пра вил ни ка при мен ју ју се на по вре
де учи ње не од да на до но ше ња За ко на о ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка.

На по вре де учи ње не од да на сту па ња на сна гу За
ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка 10.12.2005. 
г., до сту па ња на сна гу овог Пра вил ни ка ро ко ви за
ста ре ло сти те ку од да на сту па ња на сна гу овог Пра
вил ни ка.

VIII.Трошковипоступкапосредовања

Сва ка стра на у по ступ ку сно си сво је тро шко ве 
пред Ко ми си јом за по сре до ва ње, или пред цен тром 
за ме ди ја ци ју, уко ли ко се стра не Спо ра зу мом дру га
чи је не до го во ре, у скла ду са тро шков ни ком цен тра 
за ме ди ја ци ју.

IX.Прелазнеизавршнеодредбе

Члан11.
Овај Пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на 

об ја вљи ва ња на огла сној та бли Ко мо ре.
Из ме не и до пу не овог Пра вил ни ка до но се се по по

ступ ку пред ви ђе ном за ње го во до но ше ње.

Пред сед ник
Скуп шти не Ле кар ске Ко мо ре Ср би је
проф др Ми лан Ан то нић, с. р.

На осно ву чл. 24. За ко на о ра ду (``Службени гла
сник РС`` бр. 24/2005) чл. 31., 56. и 57. Ста ту та Ле кар
ске ко мо ре Ср би је, Управ ни од бор Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је, на сед ни ци одр жа ној 19.11.2007.г. до нео је:

ПРАВИЛНИК

ООРГАНИЗАЦИЈИИСИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
СТРУЧНЕСЛУЖБЕ

ЛЕКАРСКЕКОМОРЕСРБИЈЕ
ИРЕГИОНАЛНИХЛЕКАРСКИХКОМОРА

I.ОПШТЕОДРЕДБЕ

Члан1.
Овим Пра вил ни ком о ор га ни за ци ји и си сте ма ти

за ци ји Струч не слу жбе (у да љем тек сту: Пра вил
ник), у скла ду са за ко ном и Ста ту том, уре ђу ју се 
ор га ни за ци ја и си те ма ти за ци ја по сло ва, усло ви за 
оба вља ње по сло ва, број из вр ши ла ца и дру га пи
та ња ве за на за Струч не слу жбе Ко мо ре и струч не 
слу жбе ре ги о нал них ко мо ра и си сте ма ти за ци ја по
сло ва и за да та ка пре ма њи хо вој при ро ди, у скла ду 
са по сло ви ма и за да ци ма Ко мо ре, од но сно ре ги о
нал них ко мо ра утвр ђе ним Ста ту том Ле кар ске ко
мо ре Ср би је.

Струч на слу жба Ле кар ска ко мо ре Ср би је са сто ји се 
од Струч не слу жбе Ко мо ре и струч них слу жби ор га
ни за ци о них де ло ва – ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра 
као об ли ка те ри то ри јал ног ор га ни зо ва ња и по ве зи ва
ња чла но ва.

Члан2.
По сло ве и рад не за дат ке не мо же да оба вља ви

ше из вр ши ла ца не го што је утвр ђе но овим пра вил
ни ком.

У слу ча ју да при вре ме но по ве ћа ни обим ра да на по
сло ви ма по ста не тра јан, ди рек тор Ко мо ре, на пред
лог Управ ног од бо ра или пред сед ни ка ре ги о нал не 
Ко мо ре ће утвр ди ти, пре ма вр сти и при ро ди по сло ва 
и рад них за да та ка ко је за по сле ни пре те жно вр ши, 
пред лог из ме на овог Пра вил ни ка, и по сла ти га Управ
ном од бо ру ко мо ре на усва ја ње.

Члан3.
По сло ви и рад ни за да ци се си сте ма ти зу ју пре ма 

на зи ви ма, у скла ду са утвр ђе ном уну тра шњом ор га
ни за ци јом у Ко мо ри, с тим што се де таљ но пре ци зи
ра опис по сло ва ко ји об у хва та ју та рад на ме ста, као и 

вр ста и сте пен струч но сти и ис ку ство ка дро ва ко ји је 
по тре бан за успе шно оба вља ње тих по сло ва. 

Опис по сло ва и рад них за да та ка, од го вор ност за
по сле них за оба вља ње тих по сло ва, усло ви ра да 
за нор мал но оба вља ње по сло ва, по треб ни по себ ни 
усло ви за за сни ва ње рад ног од но са, од но сно за рас
по ре ђи ва ње рад ни ка на те по сло ве, број из вр ши ла ца 
да ти су у при ло гу под на зи вом „Опис по сло ва и рад
них за да та ка у Ле кар ској ко мо ри Ср би је и ре ги о нал
ним ле кар ским ко мо ра ма“, ко ји чи ни са став ни део 
овог Пра вил ни ка.

Члан4.
При јем рад ни ка на рад у Ко мо ру, од но сно ре ги о

нал ну Ко мо ру, вр ши се ра ди оба вља ња утвр ђе них по
сло ва и рад них за да та ка, у скла ду са усло ви ма ко ји 
су утвр ђе ни овим Пра вил ни ком. 

Члан5.
Сва ки рад ник на по сло ви ма и рад ним за да ци ма на 

ко је је рас по ре ђен од го ва ра:
– за ажур но, бла го вре ме но и тач но из вр ша ва ње 

по ве ре них му по сло ва и рад них за да та ка,
– за ква ли тет и кван ти тет сво га ра да,
– за спро во ђе ње и при ме ну ме ра за шти те на ра ду 

и за шти те имо ви не Ко мо ре,
– за чу ва ње сред ста ва ра да и ма те ри ја ласа ко јим 

се ра ди,
– за тач ну и бла го вре ме ну ре а ли за ци ју од лу ка ор

га на Ко мо ре.

Члан6.
Ра ди оба вља ња по сло ва и рад них за да та ка ко ји 

ни су утвр ђе ни овим Пра вил ни ком, Ко мо ра мо же за
кљу чи ти уго вор о при вре ме ним и по вре ме ним по сло
ви ма или уго вор о де лу, за ви сно од при ро де по сла.

II.ПОСЕБНИУСЛОВИЗАОБАВЉАЊЕПОСЛОВА
ИРАДНИХЗАДАТАКА

Члан7.
Под усло ви ма по треб ним за рад на по је ди ним по

сло ви ма и рад ним за да ци ма у Ко мо ри, под ра зу ме
ва ју се оп шти усло ви, утвр ђе ни за ко ном и по себ ни 
усло ви утвр ђе ни за ко ном, под за кон ским ак ти ма и 
овим Пра вил ни ком, ко је рад ник при ли ком за сни ва ња 
рад ног од но са од но сно рас по ре ђи ва ња на од ре ђе не 
по сло ве и рад не за дат ке тре ба да ис пу ња ва.

Члан8.
Оп шти усло ви за за сни ва ње рад ног од но са у Ко мо

ри, утвр ђе ничл. 13. За ко на о ра ду РС, су да ли це мо
ра има ти на вр ше них 15 го ди на жи во та и да по се ду је 
оп шту здрав стве ну спо соб ност.

По ред оп штих усло ва, за по је ди не по сло ве и рад не 
за дат ке, у скла ду са зах те ви ма про це са ра да, усло
ви ма ра да и при ро дом де лат но сти Ко мо ре, а та ко ђе 
и са од ред ба ма ме ри тор них за ко на и под за кон ских 
ака та, утвр ђу ју се и по себ ни усло ви. 

Као по себ ни усло ви, од ре ђе ни на по зи ти ван или 
не га ти ван на чин, мо гу се утвр ди ти:

1.струч на спре ма од ре ђе не вр сте и сте пе на, од но
сно рад на спо соб ност и зна ње сте че но ра дом;

2.рад но ис ку ство;
3.по себ не пси хо фи зич ке спо соб но сти; 
4.по себ на зна ња и спо соб но сти и лич на свој ства 

рад ни ка;
5.не по сто ја ње од ре ђе них за кон ских смет њи;
6.прет ход но про ве ра ва ње рад них спо соб но сти и 

проб ни рад;

1.Стручнаспрема

Члан9.
По се бан услов по треб не струч не спре ме за оба

вља ње од ре ђе них по сло ва об у хва та по дат ке о сте
пе ну струч не спре ме, од ре ђе ној вр сти за ни ма ња, 
по ло же ном струч ном ис пи ту, спе ци ја ли за ци ји или 
на уч ном сте пе ну обра зо ва ња. 

Члан10.
Под струч ном спре мом под ра зу ме ва ју се оп шта и 

струч на зна ња, као и ве шти на, нео п ход ни за оба
вља ње од ре ђе них по сло ва и за да та ка, ко је се сти чу 
у ве ри фи ко ва ним обра зов новас пит ним и ви со ко

школ ским уста но ва ма, или ко ја су при зна та на осно
ву за ко на. 

Струч на спре ма по треб на за оба вља ње кон крет
них по сло ва и рад них за да та ка се утвр ђу је пре ма вр
сти и сло же но сти тих по сло ва и рад них за да та ка.

Струч на спре ма се раз вр ста ва пре ма сло же но сти 
на сте пе не, пре ма вр сти на стру ке (за ни ма ња), а обе
ле жа ва се на зи вом сте пе на струч не спре ме.

Члан11.
По сло ви и рад ни за да ци у Ко мо ри се раз вр ста ва ју 

у 3 сте пе на струч не спре ме: 
1.сред ња струч на спре ма;
2.ви ша струч на спре ма;
3.ви со ка струч на спре ма.

Члан12.
За ви сно од струк ту ре по сло ва и рад них за да та ка, 

као услов за оба вља ње од ре ђе них по сло ва мо же се 
од ре ди ти је дан или ви ше раз ли чи тих сте пе на струч
не спре ме. 

Члан13.
Рад ник Ко мо ре се мо же рас по ре ди ти на од го ва ра

ју ће по сло ве и рад не за дат ке пре ма сте пе ну струч
не спре ме и рад ној спо соб но сти сте че ној ра дом, под 
усло вом да је прет ход но утвр ђе но да исти по се ду је 
прет ход но зна ње, рад ну прак су на истим или слич
ним по сло ви ма и за па же не ре зул та те у ра ду тј. при
ла го ђа ва ње про це са ра да на но вим по сло ви ма, од
но сно да ње го ва спо соб ност од го ва ра по тре ба ма тих 
по сло ва. (рад но ис ку ство).

4.Радноискуствоуструци

Члан14.
Рад но ис ку ство пред ста вља зна ње сте че но ду жим 

и успе шним из вр ша ва њем од ре ђе них по сло ва и рад
них за да та ка из сво је стру ке и вре ме про ве де но на 
ра ду у оба вља њу тих по сло ва.

Еле мет ни рад ног ис ку ства до ку мен ту ју са од го ва
ра ју ћим јав ним ис пра ва ма. 

Члан15.
Као услов за оба вља ње од ре ђе них по сло ва, рад но 

ис ку ство се при зна је уко ли ко је сте че но на истим и 
слич ним по сло ви ма на кон сти ца ња струч не спре ме 
ко ја је услов за оба вља ње од ре ђе них по сло ва и рад
них за да та ка, без об зи ра да ли је то вре ме про ве
де но у рад ном од но су или во лон тер ским ра дом ван 
рад ног од но са. 

Члан16.
Као по се бан услов, по треб но рад но ис ку ство се 

утвр ђу је пре ма по тре ба ма про це са ра да, усло ви ма 
ра да, сте пе ну сло же но сти по сло ва и од го вор но сти за 
из вр ша ва ње рад них оба ве за. 

5.Посебнепсихофизичкеспособности

Члан17.
Рад ник је оба ве зан да на зах тев ди рек то ра иде на 

ван ред ну про це ну рад не спо соб но сти.

4.Посебназнања,способностилична
својстварадника

Члан18.
По себ на зна ња, ве шти на, рад не на ви ке, лич на 

свој ства и скло но сти рад ни ка мо гу би ти утвр ђе ни 
овим Пра вил ни ком као по се бан услов за за сни ва ње 
рад ног од но са одн. рас по ре ђи ва ње рад ни ка на од ре
ђе ним по сло ви ма и рад ним за да ци ма.

По себ на зна ња и спо соб но сти мо гу се огле да ти у:
– по се до ва њу од го ва ра ју ћих ор га ни за ци о них спо

соб но сти, 
– по се до ва њу спо соб но сти за рад са ко ри сни ци ма 

услу га и рад ни ци ма, 
– по зна ва њу ра да на ра чу на ру,
– по се до ва њу и дру гих зна ња и об у че но сти за од

ре ђе не по сло ве. 

Члан19.
По се до ва ње зна ња и свој ства из чл. 18. овог Пра

вил ни ка до ку мен ту ју се од го ва ра ју ћим јав ним ис пра
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ва ма или утвр ђи ва ти прет ход ном про ве ром рад них 
спо соб но сти. 

5.Непостојањезаконскихсметњизарад

Члан20.
Не по сто ја ње од ре ђе них за кон ских смет њи за оба

вља ње од ре ђе них по сло ва (нео су ђи ва ност за од ре
ђе на ка жњи ва де ла) пред ви ђен је као по се бан услов. 

б.Претходнопроверавањерадних
способностиипробнирад

Члан21.
За по сло ве и рад не за дат ке утвр ђе не овим Пра вил

ни ком („Опис по сло ва и рад них за да та ка у Ле кар ској 
ко мо ри Ср би је и ре ги о нал ним ле кар ским ко мо ра ма“) 
мо же се као по се бан услов за за сни ва ње рад ног од
но са од но сно рас по ре ђи ва ње, по ред оста лих по себ
них усло ва, пред ви де ти и прет ход на про ве ра рад них 
спо соб но сти или проб ни рад.

Члан22.
Прет ход на про ве ра рад них спо соб но сти, од ре ђу је 

се ра ди про ве ре спо соб но сти кан ди да та одн. рад ни
ка, ко ји ис пу ња ва ју оста ле фор мал не усло ве за оба
вља ње од ре ђе них по сло ва и рад них за да та ка. 

Прет ход на про ве ра рад них спо соб но сти мо же се 
овим Пра вил ни ком од ре ди ти као по се бан услов за 
оба вља ње из у зет но сло же них по сло ва и за да та
ка, за ко је је пред ви ђе на као услов ви со ка струч
на спре ма или за по сло ве код ко јих се као по се бан 
услов по ста вља по се до ва ње по себ них зна ња и спо
соб но сти.

Члан23.
Проб ни рад се та ко ђе мо же утвр ди ти ра ди про ве ре 

струч них и рад них спо соб но сти рад ни ка за оба вља
ње, овим Пра вил ни ком, од ре ђе них по сло ва и за да
та ка:

– за по сло ве са сред њом струч ном спре мом  3 ме
се ца

– за по сло ве са ви со ком струч ном спре мом  6 ме
се ци 

III.ОБЕЗБЕђЕЊЕИЗВРШИЛАЦА

Члан24.
Обез бе ђи ва ње од ре ђе ног бро ја из вр ши ла ца за по

сло ве и рад не за дат ке утвр ђе не овим Пра вил ни ком 
вр ши се на сле де ћи на чин:

– за сни ва њем рад ног од но са са рад ни ци ма, у скла
ду са за ко ном, Ста ту том и Пра вил ни ком о ра ду;

– рас по ре ђи ва њем рад ни ка Ко мо ре са јед ног по
сла на дру ги.

Од лу ку о обез бе ђи ва њу из вр ши ла ца (за сни ва њем 
рад ног од но са или рас по ре ђи ва њем) до но си ди рек
тор Ко мо ре уз прет ход но при ба вље ну са гла сност 
Управ ног од бо ра за рад на ме ста у Струч ној слу жби 
Ко мо ре, а у ре ги о нал ним ле кар ским ко мо ра ма, ди
рек тор Ко мо ре на обра зло же ни пред лог пред сед
ни ка ре ги о нал не Ко мо ре за рад на ме ста у струч ним 
слу жба ма ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра, у скла ду 
са за ко ном, Ста ту том и Пра вил ни ком о ра ду. 

Члан25.
Ра ди оба вља ња си сте ма ти зо ва них по сло ва и рад

них за да та ка у Ко мо ри се мо же за сно ва ти рад ни од
нос са рад ни ком на нео д ре ђе но или од ре ђе но вре ме, 
уз по сту пак јав ног огла ша ва ња или без ње га, под 
усло ви ма, на на чин и по по ступ ку утвр ђе ном за ко
ном и ко лек тив ним уго во ром.

Рас по ре ђи ва ње рад ни ка Ко мо ре са јед ног на дру ги 
по сао, тј про ме на рад ног ме ста, вр ши се без по ступ
ка јав ног огла ша ва ња.

Члан26.
Опис по сло ва за Струч ну слу жбу Ко мо ре:
1. Се кре тар Ле кар ске ко мо ре Ср би је, као шеф 

струч не слу жбе, је дан из вр ши лац, ви со ка струч на 
спре ма, ди пло ми ра ни прав ник са или без пра во суд
ног ис пи та.

2. По слов ни се кре тар Ле кар ске ко мо ре Ср би је, је
дан из вр ши лац, сред ња, ви ша или ви со ка струч на 
спре ма.

3. Бла гај ник – Еко но ми ста Ле кар ске ко мо ре Ср би
је, је дан из вр ши лац, ви со ка струч на спре ма, ди пло
ми ра ни еко но ми ста.

4. Тех нич ки се кра тар Ле кар ске ко мо ре Ср би је, је
дан из вр ши лац, сред ња, ви ша или ви со ка струч на 
спре ма.

Члан27.
Опис по сло ва за Струч ну слу жбу ре ги о нал них ле

кар ских ко мо ра:
1.Се кре тар ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре, као шеф 

струч не слу жбе, је дан из вр ши лац, ви со ка струч на 
спре ма, ди пло ми ра ни прав ник са или без пра во суд
ног ис пи та.

2. По слов ни се кре тар ре ги о нал не ле кар ске ко
мо ре, је дан из вр ши лац, сред ња, ви ша или ви со ка 
струч на спре ма.

3. Бла гај ник – Еко но ми ста ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре, два из вр ши о ца, сред ња, ви ша или ви со ка 
струч на спре ма.

4. Тех нич ки се кре тар ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре, 
је дан из вр ши лац, сред ња, ви ша или ви со ка струч на 
спре ма. 

Члан28.
Ра ди оба вља ња си сте ма ти зо ва них по сло ва и рад

них за да та ка у Ко мо ри се мо же за сно ва ти рад ни од
нос са рад ни ком на нео д ре ђе но или од ре ђе но вре ме, 
уз по сту пак јав ног огла ша ва ња или без ње га, под 
усло ви ма, на на чин и по по ступ ку утвр ђе ном за ко
ном и Пра вил ни ком о ра ду.

Рас по ре ђи ва ње рад ни ка Ко мо ре са јед ног на дру ги 
по сао, тј. про ме на рад ног ме ста, вр ши се без по ступ
ка јав ног огла ша ва ња.

Члан29.
Сва ком рад ни ку Ко мо ре, без об зи ра на на чин за

сни ва ња и ка рак тер рад ног од но са, мо ра се омо гу ћи
ти рас по ре ђи ва ње на по сло ве и рад не за дат ке ра ди 
чи јег вр ше ња је за сно вао рад ни од нос, ко ји од го ва
ра ју ње го вој струч ној спре ми, зна њу и спо соб но сти
ма, а за чи је оба вља ње он ис пу ња ва и дру ге про пи
сом или овим ак том утвр ђе не усло ве. 

Рас по ре ђи ва ње рад ни ка на дру ге по сло ве и рад
не за дат ке у то ку тра ја ња рад ног од но са мо же се 
вр ши ти у скла ду са  за ко ном и Пра вил ни ком о ра
ду, има ју ћи у ви ду по сло ве и усло ве утвр ђе не овим 
Пра вил ни ком.

IV.ПРЕЛАЗНЕИЗАВРШНЕОДРЕДБЕ

Члан30.
На по сло ве и рад не за дат ке, утвр ђе не овим Пра

вил ни ком, мо гу се при ма ти на рад и рас по ре ди ти са
мо рад ни ци ко ји ис пу ња ва ју утвр ђе не усло ве. 

Из у зе ци од пра ви ла из ст. 1. овог чла на утвр ђе ни су 
за ко ном и овим Пра вил ни ком.

Члан31.
Рад ни ци Ко мо ре, ко ји су на дан сту па ња на сна гу 

овог Пра вил ни ка (има ју пот пи са не уго во ре о при вре
ме ним и по вре ме ним по сло ви ма од но сно уго во ре о 
де лу) рас по ре ђе ни из до ме на по сло ва и за да та ка 
у Ко мо ри, а за до во ља ва ју све, овим Пра вил ни ком, 
утвр ђе не усло ве, на ста вља ју да оба вља ју по ве ре не 
им по сло ве, по сле сту па ња на сна гу овог Пра вил ни
ка, пот пи си ва њем уго во ра о ра ду са по сло дав цем на 
од ре ђе но или нео д ре ђе но вре ме.

Рад ни ци из ста ва 1) овог чла на ду жни су да на пред
лог по сло дав ца, пот пи шу уго вор о ра ду у ро ку од 15 
да на.

Члан32.
Рас по ре ђи ва ње рад ни ка Ко мо ре на по сло ве и 

рад не за дат ке утвр ђе не овим Пра вил ни ком, са гла
сно за ко ну и Пра вил ни ку о ра ду, из вр ши ће ди рек
тор Ко мо ре, на обра зло же ни пред лог пред сед ни ка 
ре ги о нал них Ко мо ра, од но сно уз прет ход но при ба
вље ну са гла сност Управ ног од бо ра Ле кар ске ко мо
ре Ср би је. 

Члан33.
Из ме не и до пу не овог Пра вил ни ка вр ши Управ ни 

од бор Ко мо ре на утвр ђе ни пред лог ди рек то ра Ко
мо ре.

У слу ча ју про ме не за ко на, дру гих про пи са ко ји 
ре гу ли шу ову ма те ри ју или про ме на у утвр ђе ној уну
тра шњој ор га ни за ци ји Ко мо ре, од но сно ре ги о нал не 
Ко мо ре, из ме не и до пу не овог Пра вил ни ка из вр ши ће 
се у ро ку од 3 ме се ца од да на из ме не про пи са или 
ака та, уко ли ко ис ти ма ни је од ре ђен дру ги рок за уса
гла ша ва ње.

Члан34.
Овај Пра вил ник сту па на сна гу да ном до но ше ња у 

скла ду са чл. 57. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

ПРИЛОГ1:

ОПИСПОСЛОВАИРАДНИХЗАДАТАКА
УСТРУЧНОЈСЛУЖБИКОМОРЕ

Радноместо:Секретар
ЛекарскекомореСрбије

Опис по сла:
1.ор га ни за ци ја ра да струч не слу жбе,
2.ор га ни зу је во ђе ње: Име ни ка Ко мо ре, еви ден ци је 

из да тих ли цен ци (фи зич ки и елек трон ски), 
3.ор га ни зу је во ђе ње еви ден ци је уста но ва ко је за

по шља ва ју ле ка ре (фи зич ки и елек трон ски),
4.ор га ни зу је во ђе ње еви ден ци је пред ме та у управ

ном по ступ ку (фи зич ки и елек трон ски),
5.ор га ни зу је по сло ве ва за не за  кон ти ну и ра ну еду

ка ци ју,
6.ор га ни зу је кан це ла риј ско по сло ва ње Ко мо ре, 
7.пру жа ње ад ми ни стра тив не и прав не по мо ћи ди

рек то ру Ко мо ре, 
8.ста ра ње о пру жа њу услу га чла но ви ма ко мо ре и 

оста лим за ин те ре со ва ним ли ци ма у скла ду са од лу
ка ма ор га на и те ла Ко мо ре,

9.ста ра ње о људ ским ре сур си ма, ан га жо ва ње струч
них прав них и фи зич ких ли ца за по сло ве ко ји су по вре
ме но по треб ни Ко мо ри, 

10.ор га ни зо ва ње из ра де на цр та и пред ло га пра
вил ни ка, по слов ни ка, од лу ка, обра за ца, ре ше ња, по
твр да, уго во ра и дру гих до ку ме на та, као и пра ће ња 
про пи са и за ко на ко ји су у ве зи са ра дом Ко мо ре,

11.ста ра ње о при пре ми сед ни ца ор га на Ко мо ре, 
из ра ди и из вр ше њу од лу ка и дру гих по сло ва ор га на 
Ко мо ре,

12.при су ство ва ње сед ни ца ма Скуп шти не и Управ
ног и Над зор ног од бо ра Ко мо ре, уз пра во при су ство
ва ња сед ни ца ма и свих дру гих ор га на и те ла у Ко мо
ри, пи са ње за пи сни ка са сед ни ца,

13.пред у зи ма ње ме ра ра ди бла го вре ме ног и пот
пу ног ин фор ми са ња ор га на и те ла Ко мо ре, чла но ва 
Ко мо ре у скла ду са од лу ка ма ор га на и те ла Ко мо ре, 

14.ко ор ди на ци ја ра да на свим ак тив но сти ма и про
јек ти ма Ко мо ре, 

15.оба вља ње дру гих по сло ва ко је му се по ве ре од
лу ка ма ор га на Ко мо ре.

Број из вр ши ла ца: 1
Струч на спре ма: Ви со ка струч на спре ма (ди пло

ми ра ни прав ник са или без по ло же ног пра во суд ног 
ис пи та)

Оп шти усло ви: Узи ма ју ћи у об зир сло же ност по сло
ва, од кан ди да та се оче ку је ис ку ство у ра ду у по сло
ви ма из ста ва 2) овог чла на или срод ним по сло ви ма, 
про фе си о нал но по зна ва ње ин фор ма тич ких по сло ва, 
ис ку ство у во ђе њу са мо стал них про је ка та, са мо стал
ност у ра ду, ор га ни за ци о на и струч на спо соб ност у 
од но су на пред ви ђе не оба ве зе и из вр ше ња рад них 
за да та ка.

По себ ни усло ви: да ни је осу ђи ван за кри вич на де ла 
ко ја га чи не не по доб ним за вр ше ње функ ци је. 

Радноместо:Техничкисекретар
ЛекарскекомореСрбије

Опис по сло ва:
1.кан це ла риј ско по сло ва ње (при јем, раз вр ста ва ње 

и екс пе до ва ње по ште, во ђе ње де ло вод ни ка, во ђе ње 
и чу ва ње ар хив ске гра ђе,...),

2.унос и из ме на по да та ка у ба зе по да та ка (ко ри
шће ње про гра ма за во ђе ње Име ни ка Ко мо ре, ре ги
стра уста но ва,...),
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3.тех нич ка при пре ма са ста на ка ор га на и те ла Ко
мо ре,

4.на бав ка по тро шног ма те ри ја ла, ма те ри ја ла за одр
жа ва ње и др. по на ло гу ди рек то ра или се кре та ра Ко
мо ре,

5.оба вља ње ад ми ни стра тив них по сло ва, 
6.по моћ при при је му, кон так ти ра њу стра на ка и по

слов них парт не ра,
7.пре ку ца ва ње и фор ма ти зо ва ње са вих вр ста тек

сто ва за по тре бе ди рек то ра и се кре та ра Ко мо ре,
8.сла ње елек трон ске по ште при ја вље ним ко ри сни

ци ма сер ви са Ко мо ре (из ба зе по да та ка),
9.уре ђу је ин тер нет пре зен та ци ју Ко мо ре, ста ра се 

о по да ци ма ко ји се на ла зе на сај ту Ко мо ре, уно си но
ве по дат ке,

10.оба вља и дру ге срод не по сло ве по на ло гу ди
рек то ра и се кре та ра ко мо ре.

Број из вр ши ла ца: 1
Струч на спре ма: Сред ња, ви ша или ви со ка струч

на спре ма.
По себ ни усло ви: по зна ва ње ра да на ра чу на ру по

себ но у обла сти веб пре зен та ци је.

Радноместо:Пословнисекретар
ЛекарскекомореСрбије

Број из вр ши ла ца: 1
Струч на спре ма: сред ња, ви ша или ви со ка струч

на спре ма

Опис по сло ва:
1. ор га ни зо ва ње са рад ње са фи зич ким и прав ним 

ли ци ма, при јем, кон так ти ра ње стра на ка и по слов них 
парт не ра, раз ме на по да та ка у елек трон ском об ли ку,

2. при пре ма елек трон ских бро шу ра и мар ке тин
шког ма те ри ја ла о Ко мо ри и ње ним ак тив но сти ма, 
ор га ни зо ва ње са ста на ка, ин тер вјуа, кам па ња и дру
гих про мо тив них ак тив но сти Ко мо ре,  

3. тех нич ка по моћ у при пре ми Гла си ла Ко мо ре и 
дру гих штам па них и елек трон ских пу бли ка ци ја,

4. пра ти ме ди је и при пре ма днев не и не дељ не изе
шта је о тек сто ви ма и еми си ја ма у ко ји ма се по ми ње 
Ле кар ска ко мо ра Ср би је и ак ту ел не те ме из здрав
ства ве за не за област ра да Ко мо ре,

5. са ста вља адре сар но ви на ра, при пре ма кон фе
рен ци је за ме ди је из обла сти де ло ва ња Ко мо ре,

6. ор га ни зу је и ста ра се о про то кол на свим све ча
но сти ма Ле кар ске ко мо ре Ср би је,

7. оба вља и дру ге срод не по сло ве по на ло гу ди рек
то ра и се кре та ра ко мо ре.

По себ ни усло ви: ак тив но зна ње Ен гле ског је зи ка.

Радноместо:Благајник–Економиста
ЛекарскекомореСрбије

Опис по сло ва:
1.во ђе ње еви ден ци је о из ми ре ним ду го ви ма чла но

ва Ко мо ре(фи зич ки и елек трон ски),
2.во ђе ње еви ден ци је из да тих пут них на ло га и дру

гих еви ден ци ја у над ле жно сти Ко мо ре (фи зич ки и 
елек трон ски),

3.при пре ма, из ра да и об ли ко ва ње из ве шта ја из 
ба зе по да та ка ко ју во ди Ко мо ра и ор га ни зо ва ње из
ра де оста лих из ве шта ја (књи го вод стве них, фи нан сиј
ских и ра чу но вод стве них),

4.оба вља ње по сло ва ко мер ци ја ле,
5.при пре ма план при хо да и рас хо да Ко мо ре за Из

ве штај ди рек то ра Ко мо ре – Управ ном од бо ру Ко мо
ре, о из вр ше њу пла на при хо да и рас хо да,

6.уче ству је, при пре ма до ку мен та за са ста вља ње 
ше сто ме сеч ног, и за вр шног ра чу на Ко мо ре,

7.при пре ма са ди рек то ром Ко мо ре пред ло га фи
нан сиј ког пла на Ко мо ре,

8.при пре ма би знис план Ко мо ре за јед но са ди рек
то ром и Управ ним од бо ром Ко мо ре,

9.оба вља и дру ге срод не по сло ве по на ло гу ди рек
то ра и се кре та ра Ко мо ре.

Број из вр ши ла ца: 1
Струч на спре ма: ви со ка струч на спре ма, ди пло ми

ра ни еко но ми ста

ПРИЛОГ2:

ОПИСПОСЛОВАИРАДНИХЗАДАТАКА
УСТРУЧНОЈСЛУЖБИРЕГИОНАЛНИХ

ЛЕКАРСКИХКОМОРА

Радноместо:Секретаррегионалне
лекарскекоморе

Опис по сла:
1.ор га ни за ци ја ра да струч не слу жбе,
2.ор га ни зу је во ђе ње: Име ни ка ре ги о нал не ле кар

ске ко мо ре, еви ден ци је из да тих ли цен ци (фи зич ки и 
елек трон ски), 

3.ор га ни зу је во ђе ње еви ден ци је уста но ва ко је за
по шља ва ју ле ка ре (фи зич ки и елек трон ски),

4.ор га ни зу је во ђе ње еви ден ци је пред ме та у управ
ном по ступ ку (фи зич ки и елек трон ски),

5.ор га ни зу је по сло ве ва за не за  кон ти ну и ра ну еду
ка ци ју,

6.ор га ни зу је кан це ла риј ско по сло ва ње ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре, 

7.пру жа ње ад ми ни стра тив не и прав не по мо ћи 
пред сед ни ку ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре, 

8.ста ра ње о пру жа њу услу га чла но ви ма ре ги о нал
не ле кар ске ко мо ре и оста лим за ин те ре со ва ним ли
ци ма у скла ду са од лу ка ма ор га на и те ла ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре,

9.ста ра ње о људ ским ре сур си ма, ан га жо ва ње струч
них прав них и фи зич ких ли ца за по сло ве ко ји су по вре
ме но по треб ни ре ги о нал ној ле кар ској ко мо ри, 

10.ор га ни зо ва ње из ра де на цр та и пред ло га пра
вил ни ка, по слов ни ка, од лу ка, обра за ца, ре ше ња, по
твр да, уго во ра и дру гих до ку ме на та, као и пра ће ња 
про пи са и за ко на ко ји су у ве зи са ра дом ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре,

11.ста ра ње о при пре ми сед ни ца ор га на ре ги о нал
не ле кар ске ко мо ре, из ра ди и из вр ше њу од лу ка и 
дру гих по сло ва ор га на ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре,

12.при су ство ва ње сед ни ца ма Скуп шти не и Из вр
шног и Над зор ног од бо ра ре ги о нал не ле кар ске ко мо
ре, уз пра во при су ство ва ња сед ни ца ма и свих дру гих 
ор га на и те ла у ре ги о нал ној ле кар ској ко мо ри, пи са ње 
за пи сни ка са сед ни ца,

13.пред у зи ма ње ме ра ра ди бла го вре ме ног и пот пу ног 
ин фор ми са ња ор га на и те ла ре ги о нал не ле кар ске ко мо
ре, чла но ва ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре у скла ду са 
од лу ка ма ор га на и те ла ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре, 

14.ко ор ди на ци ја ра да на свим ак тив но сти ма и про
јек ти ма ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре, 

15.оба вља ње дру гих по сло ва ко је му се по ве ре од
лу ка ма ор га на ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре.

Број из вр ши ла ца: 1
Струч на спре ма: Ви со ка струч на спре ма (ди пло ми ра

ни прав ник са или без по ло же ног пра во суд ног ис пи та)
Оп шти усло ви: Узи ма ју ћи у об зир сло же ност по сло ва, 

од кан ди да та се оче ку је ис ку ство у ра ду у по сло ви ма 
из ста ва 2) овог чла на или срод ним по сло ви ма, про фе
си о нал но по зна ва ње ин фор ма тич ких по сло ва, ис ку ство 
у во ђе њу са мо стал них про је ка та, са мо стал ност у ра ду, 
ор га ни за ци о на и струч на спо соб ност у од но су на пред
ви ђе не оба ве зе и из вр ше ња рад них за да та ка.

По себ ни усло ви: да ни је осу ђи ван за кри вич на де ла 
ко ја га чи не не по доб ним за вр ше ње функ ци је. 

Радноместо:Техничкисекретар
регионалнелекарскекоморе

Опис по сло ва
1.кан це ла риј ско по сло ва ње (при јем, раз вр ста ва ње 

и екс пе до ва ње по ште, во ђе ње де ло вод ни ка, во ђе ње 
и чу ва ње ар хив ске гра ђе,...),  

2.унос и из ме на по да та ка у ба зе по да та ка (ко ри
шће ње про гра ма за во ђе ње Име ни ка ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре, ре ги стра уста но ва,...),

3.тех нич ка при пре ма са ста на ка ор га на и те ла ре ги
о нал не ле кар ске ко мо ре,

4.на бав ка по тро шног ма те ри ја ла, ма те ри ја ла за 
одр жа ва ње и др. по на ло гу пред сед ни ка или се кре
та ра ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре,

5.оба вља ње ад ми ни стра тив них по сло ва, 
6.по моћ при при је му, кон так ти ра њу стра на ка и по

слов них парт не ра,
7.пре ку ца ва ње и фор ма ти зо ва ње са вих вр ста тек

сто ва за по тре бе пред сед ни ка и се кре та ра ре ги о нал
не ле кар ске ко мо ре,

8.сла ње елек трон ске по ште при ја вље ним ко ри сни
ци ма сер ви са ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре (из ба зе 
по да та ка),

9.уре ђу је ин тер нет пре зен та ци ју ре ги о нал не ле кар
ске ко мо ре, ста ра се о по да ци ма ко ји се на ла зе на сај
ту ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре, уно си но ве по дат ке,

10.оба вља и дру ге срод не по сло ве по на ло гу пред
сед ни ка и се кре та ра ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре.

Број из вр ши ла ца: 1
Струч на спре ма: сред ња, ви ша или ви со ка струч на 

спре ма.
По себ ни усло ви: по зна ва ње ра да на ра чу на ру по

себ но у обла сти веб пре зен та ци је.

Радноместо:Пословнисекретар
регионалнелекарскекоморе

Број из вр ши ла ца: 1
Струч на спре ма: сред ња, ви ша или ви со ка струч

на спре ма
Опис по сло ва
1. ор га ни зо ва ње са рад ње са фи зич ким и прав ним 

ли ци ма, при јем, кон так ти ра ње стра на ка и по слов них 
парт не ра, раз ме на по да та ка у елек трон ском об ли ку,

2 .при пре ма елек трон ских бро шу ра и мар ке тин
шког ма те ри ја ла о ре ги о нал ној ле кар ској ко мо ри и 
ње ним ак тив но сти ма, ор га ни зо ва ње са ста на ка, ин
тер вјуа, кам па ња и дру гих про мо тив них ак тив но сти 
ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре,  

3.тех нич ка по моћ у при пре ми Гла си ла Ко мо ре и 
дру гих штам па них и елек трон ских пу бли ка ци ја,

4.пра ти ме ди је и при пре ма днев не и не дељ не изе
шта је о тек сто ви ма и еми си ја ма у ко ји ма се по ми ње 
Ле кар ска ко мо ра Ср би је и ак ту ел не те ме из здрав
ства ве за не за област ра да Ко мо ре,

5.са ста вља адре сар но ви на ра, при пре ма кон фе
рен ци је за ме ди је из обла сти де ло ва ња ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре,

6.ор га ни зу је и ста ра се о про то кол на свим све ча
но сти ма ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре,

7.оба вља и дру ге срод не по сло ве по на ло гу пред
сед ни ка и се кре та ра ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре.

По себ ни усло ви: ак тив но зна ње Ен гле ског је зи ка.

Радноместо:Благајник–Економиста
регионалнелекарскекоморе

Опис по сло ва
1.во ђе ње еви ден ци је о из ми ре ним ду го ви ма чла

но ва ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре (фи зич ки и елек
трон ски),

2.во ђе ње еви ден ци је из да тих пут них на ло га и дру
гих еви ден ци ја у над ле жно сти ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре (фи зич ки и елек трон ски),

3.при пре ма, из ра да и об ли ко ва ње из ве шта ја из ба
зе по да та ка ко ју во ди ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра и 
ор га ни зо ва ње из ра де оста лих из ве шта ја (књи го вод
стве них,фи нан сиј ских и ра чу но вод стве них),

4.оба вља ње по сло ва ко мер ци ја ле,
5.оба вља ње дру гих срод них по сло ва по на ло гу пред

сед ни ка и се кре та ра ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре,
6.при пре ма из ве штај о фи нан сиј ском по сло ва њу 

ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за Из ве штај пред сед
ни ка ре ги о нал не ко мо ре Из вр шном од бо ру ре ги о
нал не ко мо ре,

7.уче ству је, при пре ма до ку мен та за са ста вља ње 
ше сто ме сеч ног, и за вр шног ра чу на Ко мо ре, а у де лу 
ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре,

8.при пре ма са пред сед ни ком ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре пред лог фи нан сиј ког пла на ко ји усва ја Из вр
шни од бор ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре,

9.при пре ма би знис план ре ги о нал не ле кар ске ко
мо ре у са рад њи са пред сед ни ком и Из вр шним од бо
ром ре ги о нал не ко мо ре,

10.оба вља и дру ге срод не по сло ве по на ло гу пред
сед ни ка и се кре та ра ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре.

Број из вр ши ла ца: 2
Струч на спре ма: сред ња, ви ша или ви со ка струч

на спре ма.
По себ ни усло ви: да ни је осу ђи ван за кри вич на де ла 

ко ја га чи не не по доб ним за вр ше ње функ ци је.
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На осно ву чл. 1. ст. 2) и чл. 3. ст. 2) За ко на о ра ду Ре пу бли ке Ср би је, те чл. 31. и 
57. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је, Управ ни од бор Ле кар ске ко мо ре Ср би је, на 
сед ни ци одр жа ној 19.11.2007.г. до нео је:

ПРАВИЛНИК

ОРАДУ
ЛЕКАРСКЕКОМОРЕСРБИЈЕ

ИРЕГИОНАЛНИХЛЕКАРСКИХКОМОРА

I.ОСНОВНЕОДРЕДБЕ

Члан1.
Овим Пра вил ни ком о ра ду (у да љем тек сту: Пра вил ник) уре ђу је се, у скла ду са 

за ко ном, пра ва, оба ве зе и од го вор но сти за по сле них из рад ног од но са у Ле кар ској 
ко мо ри Ср би је и ре ги о нал ним ле кар ским ко мо ра ма (у да љем тек сту По сло да вац) у 
скла ду са по сло ви ма и за да ци ма Ко мо ре, од но сно ре ги о нал них ко мо ра, утвр ђе ним 
Ста ту том Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Члан2.
Од ред бе овог Пра вил ни ка при ме њу ју се на све за по сле не код По сло дав ца.

Члан3.
На пра ва, оба ве зе и од го вор но сти, ко ја ни су уре ђе ни овим Пра вил ни ком, не по

сред но се при ме њу ју од ред бе За ко на о ра ду и дру гих про пи са.

Члан4.
Уго вор о ра ду за кљу чу ју за по сле ни и по сло да вац или за по сле ни ко га он овла

сти на нео д ре ђе но или на од ре ђе но вре ме, у скла ду са За ко ном о ра ду и овим 
Пра вил ни ком.

По ред еле ме на та про пи са них за ко ном, уго вор о ра ду мо же да са др жи и дру ге 
еле мен те, у за ви сно сти од кон крет ног слу ча ја, ко ји ма се уре ђу је проб ни рад, при
прав нич ки стаж и дру га шпра ва и оба ве зе за по сле ног, у скла ду са за ко ном и овим 
Пра вил ни ком.

За по сле ни сту па на рад да ном пот пи си ва ња уго во ра о ра ду, осим ако уго во ром 
ни је дру га чи је од ре ђе но.

Члан5.
У то ку тра ја ња рад ног од но са По сло да вац мо же за по сле ном да по ну ди из ме ну 

уго во ре них усло ва ра да (у да љем тек сту: анекс уго во ра), по ред слу ча је ва и усло ва 
утвр ђе них За ко ном о ра ду, и у сле де ћим слу ча је ви ма и усло ви ма:

1. ра ди пре ме шта ја на дру ги од го ва ра ју ћи по сао, због по тре ба про це са и ор га
ни за ци је ра да;

2. ра ди пре ме шта ја у дру го рад но ме сто ра да код истог по сло дав ца, у скла ду са 
чл. 173. За ко на о ра ду;

3. ако је за по сле ном ко ји је ви шак обез бе дио оства ри ва ње пра ва из чл. 155. став 
1) тач ка 5. За ко на о ра ду;

4. из чл. 33. став 1) тач. 10., 11., и 12. За ко на о ра ду;
5. у дру гим слу ча је ви ма утвр ђе ним оп штим ак том и уго во ром о ра ду.
Од го ва ра ју ћим по слом у сми слу тач ке 1. ста ва 1) овог чла на, сма тра се по сао 

за чи је се оба вља ње зах те ва иста вр ста и сте пен струч не спре ме ко ји су утвр ђе ни 
уго во ром о ра ду.

Уз по ну ду за за кљу чи ва ње анек са уго во ра По сло да вац је ду жан да за по сле
ном у пи са ном об ли ку до ста ви и раз ло ге за по ну ду, рок у ко ме за по сле ни тре ба 
да се из ја сни о по ну ди и прав не по сле ди це ко је мо гу да на ста ну од би ја њем 
по ну де.

За по сле ни је ду жан да се из ја сни о по ну ди за за кљу чи ва ње анек са уго во ра у ро
ку ко ји од ре ди По сло да вац, а ко ји не мо же би ти кра ћи од осам рад них да на.

Сма тра се да је за по сле ни од био по ну ду за за кљу чи ва ње анек са уго во ра ако се 
не из ја сни у ро ку из ста ва 4) овог чла на.

Ако за по сле ни при хва ти по ну ду за за кљу чи ва ње анек са уго во ра, за др жа ва пра
во да пред над ле жним су дом оспо ра ва за ко ни тост тог уго во ра.

II.РАДНОВРЕМЕ

Члан6.
Пу но рад но вре ме за по сле них из но си 40 ча со ва не дељ но.
Рас по ред рад ног вре ме на утвр ђу је По сло да вац у скла ду са За ко ном о ра ду.

III.ОДМОРИИОДСУСТВА

1.Одморутокудневнограда,дневниодморинедељниодмор

Члан7.
За по сле ни има пра во на од мор у то ку днев ног ра да, днев ни и не дељ ни од мор, 

у скла ду са за ко ном.

2.Годишњиодмор

Члан8.
За по сле ни има пра во на го ди шњи од мор, у скла ду са За ко ном о ра ду и овим 

Пра вил ни ком.

Ду жи на го ди шњег од мо ра утвр ђу је се та ко што за кон ски ми ни мум од 20 рад них 
да на уве ћа ва се по осно ву:
1. ду жи не ста жа оси гу ра ња – за сва ких на вр ше них 5 го ди на .............. 1 рад ни дан;
2. сло же но сти по сло ва:  
–запо сло ве за ко је је пред ви ђен VII сте пен струч не спре ме ............ 4 рад на да на,
–за по сло ве за ко је је пред ви ђенIV, V,и VI сте пен струч не спре ме ... 3 рад на да на;
3. до при но са у ра ду на пред лог не по сред ног ру ко во ди о ца ................ 2 рад на да на;
4. здрав стве ног и со ци јал ног ста ња:
– ин ва ли ду ра да ...................................................................................... 3 рад на да на,
– за по сле ном ко ји у свом до ма ћин ству из др жа ва де те ко је има смет ње у пси хо фи
зич ком раз во ју ........................................................................................ 3 рад на да на,
– ро ди те љу са јед ним или дво је де це мла ђе од 14 го ди на .................. 3 рад на да на,
– за по сле ном ко ји у свом до ма ћин ству из др жа ва те шког бо ле сни ка ко ји у то ку го
ди не бо лу је ду же од 90 да на ................................................................. 3 рад на да на,

У слу ча ју да се исто вре ме но стек ну два или ви ше усло ва из ста ва 2) овог чла на, 
он да се го ди шњи од мор уве ћа ва за 5 рад них да на. 

Члан9.
Го ди шњи од мор за по сле ног по осно ву кри те ри ју ма из чл. 8. овог Пра вил ни ка, не 

мо же би ти ду жи од 30 рад них да на у то ку ка лен дар ске го ди не.

Члан10.
О вре ме ну ко ри шће ња го ди шњег од мо ра од лу чу је По сло да вац на осно ву прет

ход не кон сул та ци је са за по сле ним.
За по сле ни ко ри сти го ди шњи од мор у вре ме утвр ђе но пла ном ко ри шће ња го ди

шњег од мо ра са чи ње ног од стра не по сло дав ца или за по сле ног ко га он овла сти.

3.Одсуствоузнакнадузараде(плаћеноодсуство)

Члан11.
За по сле ни има пра во на пла ће но од су ство у тра ја њу до 7 рад них да на у ка лен

дар ској го ди ни, уко ли ко За ко ном о ра ду ни је дру га чи је од ре ђе но, у слу ча ју:
 1. скла па ња бра ка ........................................................................... 5 рад них да на;
 2. по ро ђа ја су пру ге .......................................................................... 5 рад них да на;
 3. те же бо ле сти или смр ти чла на уже по ро ди це ........................... 7 рад них да на;
 4.  ко ри шће ња ор га ни зо ва ног ре кре а тив ног од мо ра као пре вен ци је 

и за шти те здра вља ...................................................................... 7 рад них да на;
 5. по ла га ња струч ног ис пи та ..................................................... до 5 рад них да на;
 6. уче шћа на спорт ским так ми че њи ма ..................................... до 5 рад них да на;
 7. се лид бе до ма ћин ства ............................................................... до 2 рад на да на;
 8.  ра ди за шти те и от кла ња ња штет них по сле ди ца 

у до ма ћин ству ..........................................................................  до 3 рад на да на;
 9. од ла ска на од слу же ње или до слу же ње вој ног ро ка .................... 1 рад ни дан;
10. ра ди да ва ња крв не пла зме ............................................................. 1 рад ни дан;
11. ра ди до бро вољ ног да ва ња кр ви ................................................... 2 рад на да на;
12. ра ди да ва ња ко шта не ср жи, тки ва или ор га на ......................... 5 рад них да на;
13. смр ти ро ди те ља брач ног дру га .................................................... 2 рад на да на;
14. за лич не по тре бе ........................................................................... 2 рад на да на.

Чла но ви ма уже по ро ди це у сми слу тач ке 3 сма тра ју се: брач ни друг, де ца, бра ћа, 
се стре, ро ди те љи, усво ји о ци, усво је ни ци, ста ра о ци и ли ца ко ја жи ве у за јед нич ком 
до ма ћин ству са за по сле ним.

По сло да вац мо же за по сле ном одо бри ти пла ће но од су ство и у дру гим слу ча је ви
ма осим утвр ђе них у ста ву 1) овог чла на, као и у ду жем тра ја њу, ка да то не ре ме ти 
про цес ра да.

По сло да вац мо же за по сле ном одо бри ти пла ће но од су ство и у дру гим слу ча је ви
ма за ко је оце ни да су оправ да ни или да су у ин те ре су По сло дав ца.

Члан12.
По сло да вац мо же на зах тев за по сле ног, да за по сле ном одо бри не пла ће но од су

ство до 30 рад них да на у то ку ка лен дар ске го ди не у сле де ћим слу ча је ви ма:
1. обра зо ва ња, оспо со бља ва ња или спе ци ја ли за ци је;
2. оба вља ња дру гих при ват них по сло ва;
3. ле че ња о соп стве ном тро шку.
За по сле ном се из у зет но мо же одо бри ти не пла ће но од су ство са ра да и до 1 го

ди не, у оста лим оправ да ним слу ча је ви ма, ка да о то ме са По сло дав цем по стиг не 
спо ра зум.

По сло да вац ће од би ти зах тев за по сле ног за не пла ће но од су ство, уко ли ко та кво 
од су ство ре ме ти про цес ра да.

За вре ме од су ство ва ња са ра да, за по сле ном ми ру ју пра ва и оба ве зе из рад ног 
од но са, ако за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.

IV.ЗАШТИТАЗАПОСЛЕНИХ

Члан13.
За по сле ни има пра во на без бед ност и за шти ту здра вља на ра ду, у скла ду са за

ко ном, овим Пра вил ни ком и дру гим оп штим ак ти ма, ко ји ма се уре ђу је и ор га ни зу је 
за шти та на ра ду код По сло дав ца.

По сло да вац је ду жан да ор га ни зу је рад ко јим се обез бе ђу је за шти та жи во та и 
здра вља за по сле ног, да за по сле ног бли же упо зна са усло ви ма ра да, ме ра ма за
шти те на ра ду, оп штим ак ти ма и да сва ког за по сле ног оспо со би за без бе дан рад.

Члан14.
За по сле ни на по сло ви ма, за чи је оба вља ње мо ра да ис пу ња ва по себ не здрав

стве не усло ве, код ко га је до шло до при вре ме ног гу бит ка здрав стве не спо соб но сти, 
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утвр ђе не од стра не над ле жног здрав стве ног ор га на, при вре ме но се пре ме шта на 
дру ге по сло ве ко ји од го ва ра ју ње го вој струч ној спре ми и рад ним спо соб но сти ма.

Члан15.
Ин ва лид – за по сле ни са пре о ста лом рад ном спо соб но шћу, ко ме ни је мо гао да 

се обез бе ди дру ги од го ва ра ју ћи по сао, мо же да се упу ти на пре ква ли фи ка ци ју или 
до ква ли фи ка ци ју, у скла ду са го ди шњим про гра мом по сло ва ња.

V.ЗАРАДЕ,НАКНАДЕЗАРАДЕИДРУГАПРИМАЊАЗАПОСЛЕНОГ

Члан16.
Овим Пра вил ни ком уре ђу је се:
1) за ра да;
2) уве ћа на за ра да;
3) на кна да за ра де;
4) дру га при ма ња, и
5) на кна да тро шко ва.

1.Зарада

Члан17.
За по сле ни има пра во на од го ва ра ју ћу за ра ду, ко ја се утвр ђу је у скла ду са За ко

ном, овим Пра вил ни ком и Уго во ром о ра ду.
За ра ду у сми слу ста ва 1) овог чла на чи ни за ра да за оба вље ни рад и вре ме про

ве де но на ра ду, за ра да по осно ву до при но са за по сле ног по слов ном успе ху по сло
дав ца (на гра де, бо ну си, и сл.), и дру га при ма ња по осно ву рад ног од но са у скла ду 
са овим Пра вил ни ком и Уго во ром о ра ду.

Члан18.
За ра да за оба вље ни рад и вре ме про ве де но на ра ду, утвр ђу је се по осно ву:
– основ не за ра де – осно ви це за об ра чун пла те,
– ре зул та та ра да – рад ни учи нак, и ко е фи ци јен та по сла,
– уве ћа не за ра де – до дат ка на пла ту.

1)Основназарада

Члан19.
Основ на за ра да по гру па ма по сло ва утвр ђу је се за пу но рад но вре ме и стан

дард ни учи нак.
Основ на за ра да из ста ва 1) овог чла на утвр ђу је се по рад ном ча су из ра же ном у 

ди на ри ма и са др жи сло же ност по сло ва, од го вор ност, усло ве ра да и струч ну спре
му, ко ја је услов за рад на од ре ђе ним по сло ви ма.

Ко е фи ци јент по сла из ра жа ва сло же ност по сло ва, од го вор ност, усло ве ра да и 
струч ну спре му.

це на ра да утвр ђу је се мно же њем осно ви це за об ра чун пла та и ко е фи ци јен та 
рад ног ме ста на ко је је за по сле ни рас по ре ђен и то:

Гру па по сло ва (рад но ме сто)           Зах тев струч но сти:                          Ко е фи ци јен ти:

1. Се кре тар Ко мо ре                        ВСС, ди пло ми ра ни прав ник               19,33
                                                         ВСС, дипл.прав.са прав.ис пи том       23,10
2. По слов ни се кре тар Ко мо ре          сред ња струч на спре ма                     11,43
                                                        Ви ша струч на спре ма                         14,49
                                                        ВСС                                                      18,72
                                                          ВСС, дипл.прав.са прав.ис пи том       22,49
3. Тех нич ки се кре тар Ко мо ре          сред ња струч на спре ма                     10,20
                                                         Ви ша струч на спре ма                         13,26
                                                         ВСС                                                      17,49
4. Бла гај ник – еко но ми ста Ко мо ре  ВСС, дипл. еко но ми ста                       17,49
5. Бла гај ник – еко но ми ста РЛК        сред ња струч на спре ма                      10,20
                                                        Ви ша струч на спре ма                         13,26
                                                        ВСС                                                      17,49
6. Се кре тар рег.лек.ком.                 ВСС, ди пло ми ра ни прав ник                19,12
                                                        ВСС, дипл.прав.са прав.ис пи том       22,89
7. По слов ни се кре тар рег.лек.ком.   сред ња струч на спре ма                     11,43
                                                        Ви ша струч на спре ма                         14,49
                                                        ВСС                                                      18,72
                                                        ВСС, дипл.прав.са прав.ис пи том       22,49
8. Тех нич ки се кре тар рег.лек.ком.    сред ња струч на спре ма                     10,20
                                                        Ви ша струч на спре ма                         13,26
                                                        ВСС                                                      17,49

Ко е фи ци јен ти су пре у зе ти из Уред бе о ко е фи ци јен ти ма за об ра чун и ис пла ту пла
та за по сле них у јав ним слу жба ма Вла де Ре пу бли ке Ср би је ко ја је сту пи ла на сна гу 
да на 13.10.2007.г.

Ко е фи ци јен ти за по сле них у Ле кар ској ко мо ри Ср би је ме ња ће се у скла ду са про
ме на ма ко е фи ци је на та из Уред бе о ко е фи ци јен ти ма за об ра чун и ис пла ту пла та 
за по сле них у јав ним слу жба ма Вла де Ре пу бли ке Ср би је ко ја је сту пи ла на сна гу 
да на 13.10.2007.г.

це на ра да по сла на ко ји је за по сле ни рас по ре ђен утвр ђу је се мно же њем ко е фи
ци је на та са це ном ра да за за по сле не у здрав ству.

Основ на за ра да из ста ва 2) овог чла на, уго ва ра се за пе ри од ко ји не мо же би ти 
кра ћи од 3 ме се ца, ни ти ду жи од го ди ну да на.

Основ на за ра да из ста ва 2) овог чла на, мо же да се уго во ром о ра ду уго во ри и у 
ве ћем из но су, а нај ви ше до 30%.

Члан20.
Основ на за ра да за при прав ни ка не мо же се уго во ри ти у ни жем из но су од 80% 

од основ не за ра де за од го ва ра ју ће по сло ве из чл. 19. став 2) овог Пра вил ни ка, на 
ко ји ма се за по сле ни оспо со бља ва за са мо ста лан рад у стру ци.

2)Резултатирада

Члан21.
Ре зул та ти ра да утвр ђу ју се на осно ву оце не ре зул та та ра да за по сле ног, у скла ду 

са утвр ђе ним кри те ри ју ми ма за оце ну ре зул та та ра да.
Основ ни еле мен ти за утвр ђи ва ње оце не ре зул та та ра да за по сле ног:
1) ква ли тет, тач ност и бла го вре ме ност из вр ша ва ња по сло ва;
2) до при нос тим ском ра ду;
3) рад на ди сци пли на;
4) рад но ис ку ство;
5) дру ги еле мен ти од зна ча ја за оце ну ре зул та та ра да утвр ђе ни уго во ром о ра ду.
Ре зул та те ра да за по сле ног утвр ђу је ме сеч но – тро ме сеч но, ди рек тор Ле кар ске 

ко мо ре Ср би је.

Члан22.
По осно ву ре зул та та ра да, рад ног учин ка за по сле ног у сми слу чл. 21. овог Пра

вил ни ка, основ на за ра да мо же да се уве ћа нај ви ше до 15%, од но сно ума њи нај
ви ше до 15%.

Члан23.
Рад ни учи нак од ре ђу је се на осно ву вр сте и оби ма оба вље ног ра да и вре ме на 

про ве де ног на ра ду.
Уко ли ко је за по сле ни у це ли ни из вр шио пла ни ра не по сло ве из пла но ва и про

гра ма ра да у скла ду са стан дар ди ма на осно ву оце не ква ли те та и ре зул та та 
ра да, при па да му ме сеч на пла та у ви си ни утвр ђе не це не по сла ко ји за по сле ни 
оба вља.

Уко ли ко је за по сле ни у це ли ни из вр шио пла ни ра не по сло ве из пла но ва и про
гра ма ра да у скла ду са стан дар ди ма на осно ву оце не ква ли те та и ре зул та та ра да 
као и дру ге по сло ве, при па да му ме сеч на пла та у ви си ни утвр ђе не це не по сла ко ји 
за по сле ни оба вља, уве ћа на за оства ре не ре зул та те ра да и то:
1. за оба вља ње свих по треб них до дат них или ван ред них по сло ва .............. до 15%
2. за оба вља ње по сло ва за ко је је пред ви ђен ве ћи сте пен струч не
спре ме од оне ко ју за по сле ни има .................................................................. до 10%
3. за оба вље ни на ро чи то кре а ти ван по сао ..................................................... до 15%
4. за усво је не ини ци ја ти ве и пред ло ге за ра ци о нал но по сло ва ње ............... до 10%
5. за ис ка зи ва ње из у зет не сна ла жљи во сти и по жр тво ва но сти 
у ван ред ним си ту а ци ја ма ................................................................................. до 10%

3)Увећаназарада

Члан24.
За по сле ни у ЛКС има ју пра во на уве ћа ње за ра де – до да так на пла ту и то за:
1) Ми ну ли рад – у ви си ни од 0,4% од пла те (осно ви це) за по сле ног за сва ку на вр

ше ну го ди ну ра да оства ре ну у рад ном од но су, уве ћа ну за стаж оси гу ра ња ко ји се 
ра чу на са уве ћа ним тра ја њем;

2) Слу ча је ви пре ко вре ме ног ра да – ра да ду же од пу ног рад ног вре ме на – 26% 
од осно ви це.

3) Рад на дан др жав ног и вер ског пра зни ка у ви си ни – 110%, од осно ви це.
4) Рад но ћу (из ме ђу 22,00 и 06,00 ча со ва на ред ног да на) – 26%, ако та кав рад 

ни је вред но ван при утвр ђи ва њу ко е фи ци је на та;
5) Рад у сме на ма – 5%

Члан25.
Ако се исто вре ме но стек ну усло ви за уве ћа ње пла те у сми слу чла на 24. овог 

Пра вил ни ка по ви ше осно ва, про це нат уве ћа ња не мо же би ти ни жи од зби ра про
це на та уве ћа ња по сва ком од утвр ђе них осно ва.

2.Накнадазараде

Члан26.
По сло да вац је ду жан да за по сле ном обез бе ди на кна ду за ра де за вре ме од су

ство ва ња са ра да у ви си ни про сеч не за ра де у прет ход на три ме се ца за вре ме 
од су ство ва ња са ра да на дан пра зни ка ко ји је не рад ни дан, го ди шњег од мо ра, 
пла ће ног од су ства, вој не ве жбе и ода зи ва ња на по зив др жав ног ор га на.

По сло да вац има пра во на ре фун ди ра ње ис пла ће не на кна де из ста ва 1) овог чла
на у слу ча ју од су ство ва ња за по сле ног са ра да због вој не ве жбе или ода зи ва ња на 
по зив др жав ног ор га на, ако за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.

Члан27.
По сло да вац је ду жан да за по сле ном обез бе ди на кна ду за ра де за вре ме од су

ство ва ња са ра да због спре че но сти за рад до 30 да на, у ви си ни 65% про сеч не 
за ра де у прет ход на три ме се ца пре ме се ца у ко јем је на сту пи ла при вре ме на спре
че ност за рад, али не мо же би ти ни жа од ми ни мал не за ра де утвр ђе не у скла ду 
са за ко ном ако је спре че ност за рад про у зро ко ва на бо ле шћу или по вре дом ван 
ра да.

По сло да вац је ду жан да за по сле ном обез бе ди на кна ду за ра де за вре ме од су
ство ва ња са ра да због спре че но сти за рад до 30 да на, у ви си ни 100% про сеч не 
за ра де у прет ход на три ме се ца пре ме се ца у ко јем је на сту пи ла при вре ме на спре
че ност за рад, ако је она про у зро ко ва на по вре дом на ра ду или про фе си о нал ном 
бо ле шћу, ако за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.
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3.Роковизаисплатузараде

Члан28.
За ра да се ис пла ћу је у јед ном де лу нај ка сни је до 15. у ме се цу за прет ход ни ме

сец.
За ра да мо же да се ис пла ћу је у два де ла и то: пр ви део нај ка сни је до 10. у ме се цу, 

а дру ги део за ра де нај ка сни је до 25. у ме се цу. 

4.Накнадатрошкова

1)Превознарадисарада

Члан29.
За по сле ни има пра во на на кна ду тро шко ва за до ла зак на рад и по вра так са ра

да и то тро шко ве пре во за за до ла зак и од ла зак са ра да и то са мо ка да за по сле ни 
ра ди, у из но су од 100% пре во зне кар те по јед ној или ви ше ли ни ја. 

2)Службенопутовањеуземљи

Члан30.
За по сле ни има пра во на днев ни цу за слу жбе но пу то ва ње у зе мљи у ви си ни од 

5% про сеч не за ра де ис пла ће не у при вре ди Ре пу бли ке пре ма по след њем об ја вље
ном по дат ку а у скла ду са Од лу ком о на кна ди ма те ри јал них тро шко ва чла но ви ма и 
за по сле ни ма у Ле кар ској ко мо ри Ср би је и ре ги о нал ним ко мо ра ма за 2007. го ди ну 
до не тој на Скуп шти ни Ле кар ске ко мо ре Ср би је да на 13.06.2007.г.

Слу жбе ним пу то ва њем у зе мљи сма тра се пу то ва ње ван ме ста ра да за по сле ног, 
ра ди из вр ша ва ња од ре ђе них по сло ва по на ло гу овла шће ног за по сле ног.

Слу жбе ним пу то ва њем сма тра ће се пу то ва ње на уда ље но сти ве ћој од 50 ки ло
ме та ра од ме ста ра да.

Члан31.
За вре ме слу жбе ног пу то ва ња у зе мљи за по сле ни има пра во на на кна ду тро

шко ва за ис хра ну (днев ни це) и на тро шко ве но ће ња, пре воз и дру ге тро шко ве по 
при ло же ном ра чу ну.

Акон та ци ја на слу жбе ни пут мо же да се ис пла ти у ви си ни пла ни ра них тро шко ва 
пре ма пред ви ђе ном тра ја њу слу жбе ног пу та.

Члан32.
За по сле ном на слу жбе ном пу ту при па да пра во на днев ни цу, и то:
– за 12 ча со ва про ве де них на слу жбе ном пу ту, це ла днев ни ца;
– за вре ме про ве де но на слу жбе ном пу то ва њу кра ћем од 12 ча со ва, по ла днев

ни це.

Члан33.
За по сле ни је ду жан да у ро ку од 3 да на по по врат ку са слу жбе ног пу то ва ња под

не се уред но по пу њен пут ни на лог са из ве шта јем о оба вље ном по слу.

3)Службенопутовањеуиностранство

Члан34.
За слу жбе но пу то ва ње у ино стран ство за по сле ном при па да на кна да, у скла ду 

са по себ ним про пи си ма о из да ци ма за слу жбе но пу то ва ње у ино стран ство.

4)Раднатерену

Члан35.
За по сле ни има пра во на на кна ду тро шко ва сме шта ја и ис хра не за рад и бо ра вак 

на те ре ну, ако по сло да вац ни је за по сле ном обез бе дио сме штај и ис хра ну без на
кна де, ко ли ко бу ду из но си ли.

5)Исхранаутокурада

Члан36.
За по сле ни ма се обез бе ђу је то пли оброк у скла ду са За ко ном о ра ду.

6)Регресзакоришћењегодишњегодмора

Члан37.
За по сле ни ма се мо же ис пла ти ти ре грес за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра, у ви

си ни и на на чин ко ји су утвр ђе ни За ко ном о ра ду.

5.Другапримања

Члан38.
По сло да вац је ду жан за по сле ном да ис пла ти:
– от прем ни ну при од ла ску у пен зи ју или по пре стан ку рад ног од но са по си ли за

ко на због гу бит ка рад не спо соб но сти;
– на кна ду тро шко ва по греб них услу га у слу ча ју смр ти чла на уже по ро ди це, а 

чла но ви ма уже по ро ди це у слу ча ју смр ти за по сле ног;
– на кна ду ште те због по вре де на ра ду или про фе си о нал ног обо ље ња у ви си ни 

про це ње не ште те од стра не овла шће ног про це њи ва ча.
По сло да вац мо же да ис пла ти:
– ју би лар ну на гра ду;
– со ли дар ну по моћ.
По сло да вац мо же де ци за по сле ног ста ро сти до 15 го ди на жи во та да обез бе ди 

по клон за Бо жић и Но ву го ди ну до нео по ре зи вог из но са ко ји је пред ви ђен за ко ном 
ко јим се уре ђу је по рез на до хо дак гра ђа на, о че му од лу ку до но си по сло да вац.

По сло да вац мо же за по сле ни ма упла ћи ва ти пре ми ју за до бро вољ но до дат но 
пен зиј ско оси гу ра ње, ко лек тив но оси гу ра ње од по сле ди ца не зго да и ко лек тив но 
оси гу ра ње за слу чај те же бо ле сти и хи рур шких ин тер вен ци ја, а у ци љу спро во ђе
ња ква ли тет не до дат не со ци јал не за шти те, у ви си ни ко ју сво јом од лу ком утвр ди 
по сло да вац.

1)Отпремниназбогодласкаупензију

Члан39.
По сло да вац је ду жан да за по сле ном ис пла ти от прем ни ну због пре стан ка рад ног 

од но са при од ла ску у пен зи ју или по пре стан ку рад ног од но са по си ли за ко на због 
гу бит ка рад не спо соб но сти – у ви си ни 4 про сеч не пла те ис пла ће не за ме сец ко ји 
прет хо ди ме се цу у ко ме се ис пла ћу је от прем ни на.

2)Солидарнапомоћ

Члан40.
По сло да вац мо же за по сле ном да обез бе ди нов ча ну по моћ у ви си ни од 50% од 

тро шко ва пре ма при ло же ној до ку мен та ци ји, у сле де ћим слу ча је ви ма:
– ду же или те же бо ле сти или по вре де на ра ду;
– за ку по ви ну ле ко ва;
– за по моћ тро шко ви ма ле че ња у зе мљи и ино стран ству;
– за по моћ у слу ча ју ште те од еле мен тар них не по го да.

3)Јубиларнанаграда

Члан41.
По сло да вац мо же за по сле ном да обез бе ди ју би лар ну на гра ду по во дом ју би лар

них го ди на ра да код по сло дав ца у ко ји ма је оства рио из у зе тан до при нос у ра ду, 
и то:

– за 10 го ди на рад ног ста жа  у ви си ни 50% про сеч не пла те ис пла ће не код по
сло дав ца за ме сец ко ји прет хо ди ме се цу у ко ме је на вр шио 10 го ди на рад ног ста
жа;

– за 20 го ди на рад ног ста жа – у ви си ни 75% ис пла ће не код по сло дав ца за ме сец 
ко ји прет хо ди ме се цу у ко ме је на вр шио 20 го ди на рад ног ста жа;

– за 30 го ди на рад ног ста жа  у ви си ни 100% ис пла ће не код по сло дав ца за ме сец 
ко ји прет хо ди ме се цу у ко ме је на вр шио 30 го ди на рад ног ста жа.

О ис пла ти ју би лар не на гра де од лу ку до но си ди рек тор.

4)Помоћуслучајусмрти

Члан42.
По сло да вац ће, у слу ча ју смр ти за по сле ног или чла на ње го ве уже по ро ди це, 

ис пла ти ти по ро ди ци, од но сно за по сле ном, нов ча ну по моћ у ви си ни тро шко ва по
греб них услу га пре ма при ло же ном ра чу ну.

Чла но ви ма уже по ро ди це у сми слу ста ва 1) овог чла на сма тра ју се брач ни друг 
и де ца за по сле ног.

VI.ЗАБРАНАКОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан43.
Са за по сле ним се мо же уго во ри ти за бра на кон ку рен ци је за оба вља ње по сло ва 

на те ри то ри ји Ле кар ске ко мо ре Ср би је, у скла ду са за ко ном.

VII.НАКНАДАШТЕТЕ

Члан44.
За по сле ни је од го во ран за ште ту ко ју је на ра ду или у ве зи са ра дом на мер но 

или крај њом не па жњом про у зро ко вао по сло дав цу, у скла ду са за ко ном и овим 
Пра вил ни ком.

По сто ја ње ште те, ње ну ви си ну, окол но сти под ко ји ма је на ста ла, ко је ште ту про
у зро ко вао и ка ко се на док на ђу је, утвр ђу је по сло да вац у скла ду са За ко ном о ра ду 
и овим Пра вил ни ком.

Члан45.
Ди рек тор или за по сле ни ко га он овла сти, по кре ће ре ше њем по сту пак за утвр ђи

ва ње од го вор но сти за по сле ног за ште ту у ро ку од 5 да на од да на при је ма при ја ве 
о про у зро ко ва њу ште те или лич ног са зна ња да је ште та про у зро ко ва на по сло дав
цу, и од ре ђу је ли це за спро во ђе ње по ступ ка.

При ја ва из ста ва 1. овог чла на са др жи: име и пре зи ме за по сле ног ко ји је ште ту 
про у зро ко вао, вре ме, ме сто и на чин штет не рад ње и до ка зе ко ји ука зу ју да је за
по сле ни про у зро ко вао штет ну рад њу и име и пре зи ме ли ца од ре ђе ног за спро во
ђе ње по ступ ка за утвр ђи ва ње од го вор но сти за по сле ног за ште ту.

Члан46.
Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка за утвр ђи ва ње од го вор но сти за по сле ног за 

ште ту са др жи: име и пре зи ме за по сле ног, по сло ве ко је за по сле ни оба вља, вре
ме, ме сто и на чин из вр ше ња штет не рад ње и до ка зе ко ји ука зу ју да је за по сле ни 
из вр шио штет ну рад њу и име и пре зи ме ли ца од ре ђе ног за спро во ђе ње по ступ ка.

Члан47.
Ви си на ште те утвр ђу је се на осно ву тр жи шне или књи го вод стве не вред но сти 

ства ри.
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Ако се ви си на ште те не мо же утвр ди ти пре ма ста ву 1) овог чла на или би утвр ђи
ва ње ње ног из но са про у зро ко ва ло не сра змер не тро шко ве, ви си ну на кна де ште
те утвр ђу је по сло да вац у па у шал ном из но су, про це ном ште те или ве шта че њем 
струч ног ли ца.

Члан48.
Ли це од ре ђе но за спро во ђе ње по ступ ка за утвр ђи ва ње од го вор но сти за по сле

ног, ка да утвр ди све чи ње ни це и окол но сти од ути ца ја на од го вор ност за по сле ног, 
пред ла же ди рек то ру или за по сле ном ко га је он овла стио да до не се ре ше ње ко
јим се за по сле ни оба ве зу је да на док на ди ште ту или се осло ба ђа од од го вор но сти.

Ре ше њем, ко јим се за по сле ни оба ве зу је да на док на ди ште ту, од ре ђу је се на чин 
и рок на ка де ште те.

Члан49.
За по сле ни је ду жан да по при је му ре ше ња из чла на 48. овог Пра вил ни ка, да пи

сме ну из ја ву да ли при хва та или не при хва та да на док на ди ште ту.
Ако за по сле ни не при хва ти да на док на ди ште ту, о ште ти од лу чу је над ле жни 

суд.

Члан50.
По сло да вац мо же, у оправ да ним слу ча је ви ма де ли мич но (или пот пу но) осло бо

ди ти за по сле ног од на кна де ште те ко ју је про у зро ко вао, осим ако је ште ту про у
зро ко вао на мер но.

Пред лог за осло ба ђа ње од на кна де ште те мо же под не ти за по сле ни.
При до но ше њу од лу ке о де ли мич ном осло ба ђа њу од на кна де ште те, по сло да вац 

ће це ни ти рад и по на ша ње за по сле ног као и да ли би за по сле ни са на кна дом ште
те био до ве ден у те жак ма те ри јал ни по ло жај.

VIII.ВИШАКЗАПОСЛЕНИХ

Члан51.
По сло да вац је ду жан да пре от ка за уго во ра о ра ду, у сми слу чла на 179. тач ка 9) 

За ко на о ра ду, за по сле ном ис пла ти от прем ни ну у ви си ни 4 про сеч не пла те ис пла
ће не за ме сец ко ји прет хо ди ме се цу у ко ме се ис пла ћу је от прем ни на.

От прем ни на не мо же би ти ни жа од тре ћи не за ра де за по сле ног за сва ку на вр ше
ну го ди ну ра да у рад ном од но су.

IX.ПРЕЛАЗНЕИЗАВРШНЕОДРЕДБЕ

Члан52.
Овај Пра вил ник сту па на сна гу да ном до но ше ња у скла ду са чл. 57. Ста ту та Ле

кар ске ко мо ре Ср би је.

На осно ву чла но ва 24.29. Ста ту та Ле кар ске ко мо
ре Ср би је, Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би је на 
3ој кон сти ту тив ној сед ни ци на 3ој кон сти ту тив ној 
сед ни ци одр жа ној 13. ју на 2007. го ди не у Бе о гра ду 
усво ји ла је:

ПОСЛОВНИК

ОРАДУСКУПШТИНЕ
ЛЕКАРСКЕКОМОРЕСРБИЈЕ

I.УВОДНЕОДРЕДБЕ

Члан1.
Овим По слов ни ком уре ђу ју се ор га ни за ци ја и рад 

Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је ( у да љем тек сту: 
Скуп шти на), отва ра ње, пред се да ва ње, ру ко во ђе ње, 
ток сед ни це, до но ше ње од лу ка, по сту пак из бо ра и 
дру га пи та ња и на чин оства ри ва ња пра ва и ду жно сти 
чла но ва Скуп шти не.

Члан2.
Рад Скуп шти не је ја ван.

Члан3.
Скуп шти ну пред ста вља пред сед ник Скуп шти не.

Члан4.
Чла но ви Скуп шти не су док то ри ме ди ци не иза бра

ни на не по сред ним и тај ним из бо ри ма у скла ду са 
Ста ту том Ле кар ске ко мо ре Ср би је и Пра вил ни ком о 
по ступ ку кан ди до ва ња, на чи ну из бо ра и опо зи ва де
ле га та Скуп шти не и дру гих ор га на Ко мо ре.

Члан5.
Скуп шти на се са ста је по по тре би, а нај ма ње два

пут го ди шње.

II.ОПШТЕОДРЕДБЕ

Члан6.
Члан Скуп шти не има пра ва и ду жно сти утвр ђе не 

Ста ту том Ко мо ре и овим Пра вил ни ком.
Члан Скуп шти не оства ру је сво ја пра ва и ду жно сти 

по ве ри фи ка ци ји ман да та.
Ве ри фи ка ци ју ман да та чла но ва вр ши Скуп шти на 

Ко мо ре на на чин утвр ђен овим По слов ни ком.

III.КОНСТИТУТИВНАСЕДНИЦАСКУПШТИНЕ

1.СазивањеконститутивнеседницеСкупштине

Члан7.
Кон сти ту тив ну сед ни цу Скуп шти не, по сле за вр

ше них из бо ра, са зи ва пред сед ник Скуп шти не из 
прет ход ног са зи ва, у ро ку од се дам да на од да на 

под но ше ња из ве шта ја цен трал не из бор не ко ми си је 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је о спро ве де ним из бо ри ма.

Члан8.
Кон сти ту тив ној сед ни ци Скуп шти не, до из бо ра 

пред сед ни ка Скуп шти не, пред се да ва нај ста ри ји члан 
Скуп шти не ( при вре ме ни пред се да ва ју ћи ).

Пред се да ва ју ћем у ра ду по ма жу два нај мла ђа чла
на Скуп шти не. 

Ка да утвр ди да по сто је усло ви за одр жа ва ње сед ни
це, при вре ме ни пред се да ва ју ћи Скуп шти не пред ла же 
из бор два за пи сни ча ра и два ове ра ча за пи сни ка.

За пи сни ча ри и ове ра чи за пи сни ка би ра ју се јав ним 
гла са њем, а иза бра ни су уко ли ко се за њи хов из
бор из ја сни нат по ло вич на ве ћи на при сут них чла но ва 
Скуп шти не.

По оба вље ној ве ри фи ка ци ји ман да та чла но ва Скуп
шти не, при вре ме ни пред се да ва ју ћи од ре ђу је тер мин за 
одр жа ва ње сед ни це Скуп шти не на ко јој ће би ти иза
бра ни чла но ви Ко ми си је за из бор и име но ва ње, а по
том и пред сед ник и два пот пред сед ни ка Скуп шти не.

2.ВерификацијамандатачлановаСкупштине

Члан9.
На пр вој сед ни ци Скуп шти не вр ши се ве ри фи ка ци

ја ман да та чла но ва Скуп шти не.

Члан10.
Ве ри фи ка ци ја ман да та но во и за бра них чла но ва Скуп

шти не вр ши се на осно ву уве ре ња о из бо ру за чла на 
Скуп шти не ле кар ске ко мо ре Ср би је и  из ве шта ја цен
трал не из бор не ко ми си је Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Ве ри фи ка ци ја ман да та чла но ва Скуп шти не вр ши 
се јав ним гла са њем, а ман да ти су ве ри фи ко ва ни уко
ли ко се за то из ја сни нат по ло вич на ве ћи на од при
сут ног бро ја чла но ва Скуп шти не.

3.ЗадациКомисијезаизбориименовање

Члан11.
Ко ми си ја за из бор и име но ва ње (у да љем тек сту:Ко

ми си ја) има 5 чла но ва, по јед ног са те ри то ри је сва ке 
Ре ги о нал не ко мо ре.

Кан ди да те за чла но ве Ко ми си је  Скуп шти ни пред ла
жу Ре ги о нал не ко мо ре из ре до ва чла но ва Скуп шти не.

Чла но ви Ко ми си је из ме ђу се бе би ра ју пред сед ни ка 
Ко ми си је.

Члан12.
Ко ми си ја за из бор и име но ва ње на осно ву Пра вил

ни ка о по ступ ку кан ди до ва ња, на чи ну из бо ра и опо
зи ва де ле га та Скуп шти не и дру гих ор га на Ко мо ре, 
при ма кан ди да ту ре и са чи ња ва ли сту кан ди да та за 
сва ку функ ци ју или ор ган Ко мо ре по себ но.

Члан13.
Ли сту или ли сте из прет ход ног чла на овог По слов

ни ка, Ко ми си ја до ста вља при вре ме ном пред се да ва
ју ћем Скуп шти не, од но сно пред сед ни ку Скуп шти не 
на кон ње го вог из бо ра.

При вре ме ни пред се да ва ју ћи, од но сно пред сед ник 
Скуп шти не ли сту или ли сте из прет ход ног ста ва овог 
чла на, пре ко струч не слу жбе Ко мо ре, до ста вља свим 
чла но ви ма Скуп шти не у ма те ри ја лу за сед ни цу или 
не по сред но пре по чет ка сед ни це.

Ли ста кан ди да та за но си о це функ ци ја у Ко мо ри мо
ра са др жа ти нај ма ње оно ли ко име на кан ди да та ко ли
ко је број ко ји то те ло или ор ган има у скла ду са Ста ту
том или дру гим ак том Ко мо ре.

4.ПрестанакмандатачлановаСкупштине

Члан14.
Ман дат чла ну Скуп шти не пре ста је:
1. ис те ком пе ри о да на ко ји је иза бран
2. остав ком
3. опо зи вом
4. у слу ча ју смр ти
5. на осно ву пра во сна жне суд ске пре су де ко јом је 

члан Скуп шти не осу ђен на без у слов ну ка зну за тво ра.
Ман дат чла но ва Скуп шти не тра је че ти ри го ди не.
Остав ка на ме сто чла на Скуп шти не под но си се 

пред сед ни ку Скуп шти не у пи са ној фор ми, а Скуп
шти на је кон ста ту је на пр вој на ред ној сед ни ци.

Опо зив чла на Скуп шти не вр ши се на осно ву од ред
би Пра вил ни ка о по ступ ку кан ди до ва ња, на чи ну из
бо ра и опо зи ва де ле га та Скуп шти не и дру гих ор га на 
Ко мо ре.

5.ПраваидужностичлановаСкупштине

Члан15.
Члан Скуп шти не има пра во и оба ве зу да:
1. при су ству је сед ни ца ма Скуп шти не и да уче ству је 

у од лу чи ва њу
2. да у Скуп шти ни по кон крет ним пи та њи ма, за сту

па ста во ве и ин те ре се чла но ва Ко мо ре из сво је из
бор не је ди ни це и о то ме их  ре дов но оба ве шта ва.

3. да оба ве шта ва чла но ве Ко мо ре из сво је из бор не 
је ди ни це о свим ак тив но сти ма Скуп шти не и Ко мо ре 
у це ли ни.

4. да спро во ди од лу ке Скуп шти не
5. да по ста вља де ле гат ска пи та ња
6. да за свој рад ко ри сти по моћ струч не слу жбе Ко

мо ре
7. уче ству је у ра ду те ла Скуп шти не и ор га на и те ла 

у ко ји ма су и члан и да на њи ма уче ству је у гла са њу
8. чла но ви Скуп шти не Ко мо ре ко ји при су ству ју сед

ни ца ма Скуп шти не има ју пра во на на док на ду пут них 
тро шко ва и днев ни ца за вре ме вр ше ња функ ци је, што 
се уре ђу је по себ ним Пра вил ни ком.

О при су ству чла но ва Скуп шти не во ди се по себ на 
еви ден ци ја.

Члан Скуп шти не ду жан је да при су ству је сед ни ца
ма Скуп шти не.

У слу ча ју оправ да не спре че но сти о то ме пи сме но 
оба ве шта ва пред сед ни ка Скуп шти не.

У слу ча ју по на вља них нео прав да них из о ста на ка 
од го ва ра чла но ви ма Ко мо ре из сво је из бор не је ди
ни це у скла ду са по себ ним ак том Ко мо ре.

Струч на слу жба Ко мо ре ду жна је да чла ну Скуп
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шти не, на ње гов зах тев, ста ви на рас по ла га ње сва 
до ку мен та нео п ход на за рад и пру жи му сву нео п ход
ну струч ну и тех нич ку по моћ у ства ри ма из де ло кру га 
ра да чла на Скуп шти не.

Члан16.
Члан Скуп шти не има пра во да по ста ви де ле гат ско 

пи та ње ди рек то ру Ко мо ре, пред сед ни ку Скуп шти не 
Ко мо ре, Управ ном од бо ру или би ло ком по себ ном од
бо ру Ко мо ре ве за но за де ло круг ра да са мо га чла на 
Скуп шти не или не ког од на ве де них ор га на.

Пи та ње се по ста вља на сед ни ци усме ним пу тем или 
из ме ђу две сед ни це Скуп шти не пи сме ним пу тем.

На усме но по ста вље но пи та ње од го ва ра се на сед
ни ци на ко јој је и по ста вље но, осим у слу ча ју ка да 
ор ган ко ме је пи та ње по ста вље но из ја ви да ни је у 
мо гућ но сти да на са мој сед ни ци да за до во ља ва ју ћи 
од го вор.У том слу ча ју на пи та ње се од го ва ра на пр вој 
на ред ној сед ни ци Скуп шти не.

На пи сме но по ста вље но пи та ња од го ва ра те ло или 
ор ган ко ме је упу ће но пи та ње, у ро ку од 60 да на.

6.СазивањеирадСкупштине

Члан17.
Сед ни ца Скуп шти не мо же би ти са зва на као кон

сти ту тив на, ре дов на и ван ред на.
Кон сти ту тив ну сед ни цу Скуп шти не са зи ва пред

сед ник прет ход ног са зи ва Скуп шти не и она ра ди са
гла сно од ред ба ма овог По слов ни ка.

Ре дов не сед ни це Скуп шти не одр жа ва ју се нај ма ње 
два пут  го ди шње. Са зи ва их пред сед ник Скуп шти не.

Ван ред ну сед ни цу Скуп шти не са зи ва пред сед ник 
Скуп шти не на обра зло же ни пред лог Управ ног или 
Над зор ног од бо ра, ре ги о нал не ко мо ре или јед не че
твр ти не чла но ва Скуп шти не Ко мо ре и то у ро ку од 30 
да на од при је ма пред ло га.

Пред лог из ста ва 4. овог чла на мо ра би ти до ста
вљен у пи са ној фор ми, са пред ло гом днев ног ре да и 
ма те ри ја лом ко ји се од но си на ње га.

У слу ча ју да пред сед ник Скуп шти не не са зо ве 
Скуп шти ну у ро ку пред ви ђе ном ста вом 4. овог чла
на, сед ни цу Скуп шти не мо же са зва ти пред ла гач у 
да љем ро ку од 30 да на.

По зив за одр жа ва ње сед ни це до ста вља се чла но
ви ма Скуп шти не нај ма ње 30 да на пре да на одр жа
ва ња сед ни це.

По зив са др жи ме сто, да тум и вре ме по чет ка сед
ни це, пред лог днев ног ре да и ком пле тан ма те ри јал 
ве зан за пред ло же ни днев ни ред као и за пи сник са 
прет ход не сед ни це Скуп шти не.

Уко ли ко ма те ри јал за сед ни цу са др жи и ак те ко ји 
се под но се Скуп шти ни на усва ја ње оба ве зно се на
во де и пред ла га чи ака та.

За пра во вре ме ност сла ња по зи ва од го во ран је се кре
тар Ко мо ре као ру ко во ди лац струч не слу жбе Ко мо ре.

Струч на слу жба Ко мо ре на че лу са се кре та ром Ко
мо ре при пре ма сед ни цу Скуп шти не на исти на чин и у 
слу ча ју кад на сту пе окол но сти из ста ва 6. овог чла на.

За не по што ва ње од ред би из прет ход ног ста ва овог 
чла на од го во ран је лич но се кре тар Ко мо ре.

IV.ДНЕВНИРЕДСКУПШТИНЕ

Члан18.
Днев ни ред за кон сти ту тив ну сед ни цу Скуп шти не 

пред ла же пред сед ник Скуп шти не из прет ход ног са
зи ва,у скла ду са од ред ба ма овог По слов ни ка и дру
гих ака та Ко мо ре.

До пу на днев ног ре да кон сти ту тив не сед ни це вр ши 
се на са мој сед ни ци, на пред лог но во и за бра них чла
но ва Скуп шти не о че му се Скуп шти на по себ но из ја
шња ва.

Днев ни ред за ре дов ну сед ни цу Скуп шти не пред
ла же пред сед ник Скуп шти не, по сле оба вље них кон
сул та ци ја са ди рек то ром Ко мо ре, Управ ним и Над
зор ним од бо ром те по себ ним од бо ри ма Ко мо ре.

Пред лог за до пу ну днев ног ре да мо же под не ти сва
ки члан Скуп шти не или ре ги о нал на ко мо ра нај ма ње 
15 да на пре да на одр жа ва ња сед ни це.

Уко ли ко ре ги о нал на ко мо ра под но си пред лог за 
до пу ну днев ног ре да тај пред лог, по ауто ма ти зму, би
ва увр штен у днев ни ред сед ни це.

Уко ли ко пред лог за до пу ну днев ног ре да под но си 
члан Скуп шти не или гру па чла но ва Скуп шти не пред

сед ник Скуп шти не је ду жан да пред ла га ча оба ве сти 
о при хва та њу или не при хва та њу пред ло га за до пу ну 
днев ног ре да нај ма ње 7 да на пре да на одр жа ва ња 
сед ни це.

У слу ча ју да је пред лог из прет ход ног ста ва од би
јен, пред ла гач има пра во да зах те ва да се о пред ло гу 
из ја сни Скуп шти на на са мој сед ни ци при ли ком усва
ја ња днев ног ре да.

Уко ли ко је пред лог за до пу ну днев ног ре да из ста
ва 6. овог чла на при хва ћен, а са др жи пред лог ак та 
ко ји се под но си Скуп шти ни на усва ја ње, струч на слу
жба Ко мо ре до ста вља по ме ну ти пред лог ак та свим 
чла но ви ма Скуп шти не нај ка сни је на сам дан по чет ка 
сед ни це.

Днев ни ред за ван ред ну сед ни цу Скуп шти не пред
ла же ор ган или гру па чла но ва Скуп шти не ко ја је и 
до ста ви ла пред лог за ње но одр жа ва ње.

Днев ни ред ван ред них сед ни ца Скуп шти не не мо
же се до пу ња ва ти.

Члан19.
Уко ли ко пред лог днев ног ре да сед ни це Скуп шти не 

са др жи на цр те ака та ко ји се под но се Скуп шти ни на 
усва ја ње,  рас пра ва о по ме ну тим на цр ти ма по чи ње 
од мах по при је му по зи ва за одр жа ва ње сед ни це.

Сва ка ре ги о нал на ко мо ра или члан Скуп шти не мо
гу пред ла га чу ак та под не ти аманд ман за до пу ну или 
из ме ну по је ди них де ло ва ак та, у пи са ној фор ми, нај
ма ње 15 да на пре да на одр жа ва ња сед ни це.

Уко ли ко пред ла гач ак та  при хва ти под не ти аманд
ман, он по ста је са став ни део по ме ну тог ак та.

Уко ли ко под не ти аманд ман ни је при хва ћен од стра
не пред ла га ча, под но си лац аман да ма на има пра во 
да тра жи да се о ње му из ја сни Скуп шти на на са мој 
сед ни ци.

О при хва та њу или не при хва та њу аманд ма на пред ла
гач пре ко струч не слу жбе Ко мо ре оба ве шта ва под но
си о ца нај ма ње 7 да на пре да на одр жа ва ња сед ни це.

О од лу ци из прет ход ног ста ва овог чла на пред сед
ник Скуп шти не или пот пред сед ник ко ји пред се да ва 
Скуп шти ном у ње го вој от сут но сти, оба ве шта ва чла
но ве Скуп шти не на са мој сед ни ци.

V.РАДСКУПШТИНЕ

Члан20.
Скуп шти на ра ди у јав ним сед ни ца ма, а сед ни ца 

се мо же одр жа ти и на њој до но сти ти од лу ке ако јој 
при су ству је ви ше од по ло ви не укуп ног бро ја чла но ва 
Скуп шти не ( кво рум ).

а.РуковођењеседницамаСкупштине

Члан21.
Сед ни цом Скуп шти не ру ко во ди пред сед ник Скуп

шти не.
Пред сед ни ка Скуп шти не, у ње го вој от сут но сти, за

ме њу је је дан од пот пред сед ни ка Скуп шти не.
У слу ча ју да на сту пе усло ви из ста ва 6. чла на 17. 

овог По слов ни ка и пред сед ник и пот пред сед ни ци од
би ју да ру ко во де ра дом Скуп шти не, сед ни цом Скуп
шти не пред се да ва овла шће ни пред став ник са зи ва ча 
ван ред не сед ни це Скуп шти не.

б.ТокседницаСкупштине

Члан22.
Днев ни ред за сед ни цу Скуп шти не усва ја се, у скла ду 

са од ред ба ма овог По слов ни ка, на по чет ку сед ни це.
О пред ло зи ма за из ме ну и до пу ну днев ног ре да 

ко ји се под но се на по чет ку сед ни це, Скуп шти на се 
из ја шња ва гла са њем.

Члан23.
Рас пра ва о тач ка ма днев ног ре да во ди се, по пра

ви лу, по је ди нач но.
Из у зет но, на пред лог пред ла га ча или пред сед ни ка 

Скуп шти не мо же се во ди ти об је ди ње на рас пра ва о 
не ко ли ко та ча ка днев ног ре да о че му се Скуп шти на 
из ја шња ва гла са њем.

Уко ли ко се тач ка днев ног ре да од но си на усва ја ње 
оп штих ака та Скуп шти не (пра вил ни ци, по слов ни ци и 
сл.) рас пра ва се нај пре во ди о пред ло гу ак та у на че лу.

По сле са слу ша них ди ску си ја свих при ја вље них ди
ску та на та, пред сед ник или дру го ли це ко је ру ко во ди 

сед ни цом Скуп шти не, за кљу чу је рас пра ву у на че лу и 
ста вља на гла са ње пред лог ак та у на че лу.

По сле на чел не рас пра ве сле ди рас пра ва у по је ди
но сти ма.

О сва ком по је ди нач ном пред ло гу за из ме ну или 
до пу ну ак та (аманд ма ну) Скуп шти на се из ја шња ва 
по је ди нач но.

По сле оба вље не рас пра ве у по је ди но сти ма, пред
сед ник Скуп шти не или дру го ли це ко је ру ко во ди сед
ни цом Скуп шти не за кљу чу је рас пра ву у по је ди но сти
ма, а Скуп шти на гла са о  ак ту у це ло сти.

Члан24.
По отва ра њу ди ску си је по од ре ђе ној тач ки днев ног 

ре да, пред сед ник Скуп шти не нај пре да је реч овла
шће ном пред став ни ку пред ла га ча.

Ди ску си ја овла шће ног пред став ни ка пред ла га ча 
мо же тра ја ти нај ви ше 10 ми ну та.

Ди ску си ја се, у да љем то ку, во ди по ре до сле ду при
ја вљи ва ња чла но ва Скуп шти не.

Уко ли ко Скуп шти на дру га чи је не од лу чи, ди ску си ја 
чла на Скуп шти не о јед ној тач ки днев ног ре да до зво
ље на је са мо јед ном у тра ја њу од 5 ми ну та..

При ја ва за ди ску си ју по од ре ђе ној тач ки днев ног 
ре да под но си се у пи са ној фор ми,на по чет ку сед ни
це или нај ка сни је пре по чет ку рас пра ве по од ре ђе ној 
тач ки днев ног ре да.

Ди ску си ја о усва ја њу ака та у по је ди но сти ма во ди 
се та ко што пред сед ник Скуп шти не нај пре да је реч 
пред ла га чу аман да ма на или ње го вом овла шће ном 
пред став ни ку.

Ди ску си ја из прет ход ног ста ва овог чла на тра је до 
5 ми ну та.

По сле ди ску си је пред ла га ча аманд ма на,Скуп шти
ни се обра ћа овла шће ни пред ла гач ак та са ста вом 
о при хва та њу или не при хва та њу аманд ма на, на кон 
че га сле ди из ја шња ва ње Скуп шти не.

Уко ли ко се о ви ше та ча ка днев ног ре да во ди об је
ди ње на ди ску си ја, сва ка по је ди нач на ди ску си ја мо
же тра ја ти до 7 ми ну та.

Члан25.
Уко ли ко се тач ка днев ног ре да од но си на пред лог по

себ них ака та Скуп шти не (про глас, од лу ка, за кљу чак и 
сл.) рас пра ва се во ди са мо о пред ло гу ак та у це ло сти, 
по сле че га се Скуп шти на из ја шња ва гла са њем.

Ди ску си ја о ак ту из прет ход ног ста ва тра је до 5 ми
ну та, сем ди ску си је пред ла га ча или ње го вог овла шће
ног пред ства ни ка ко ја мо же тра ја ти до 10 ми ну та.

ц.Реплика

Члан26.
Уко ли ко се члан Скуп шти не у свом из ла га њу увре

дљи во из ра зи о дру гом чла ну Скуп шти не, на во де ћи 
ње го во име и пре зи ме или функ ци ју, од но сно по гре
шно про ту ма чи ње го ве из ла га ње, члан Скуп шти не 
на ко га се из ла га ње од но си има пра во на ре пли ку.

Од лу ку у слу ча ју из прет ход ног ста ва до но си пред
сед ник Скуп шти не.

Ре пли ка не мо же тра ја ти ду же од 2 (два) ми ну та.

Члан27.
Сва ки члан Ко мо ре, члан ор га на или те ла Ко мо ре 

или ор ган и те ло Ко мо ре у це ли ни, мо гу Ко мо ри по
ста ви ти пи та ње не по што ва ња Ста ту та или би ло ког 
дру гог ак та Ко мо ре или зах те ва ти до дат но ту ма че ње 
тих до ку ме на та.

Аутен тич но ту ма че ње Ста ту та и свих дру гих ака та 
Ко мо ре у крај њој ин стан ци да је Скуп шти на Ко мо ре.

Струч на слу жба Ко мо ре при ма и об ра ђу је зах те
ве су бје ка та из ста ва 1. овог чла на за аутен тич ним 
ту ма че њем Ста ту та или дру гих ака та Ко мо ре и до
ста вља их Скуп шти ни на раз ма тра ње и од лу чи ва ње 
за пр ву на ред ну сед ни цу Скуп шти не од да на при је ма 
зах те ва.

д.ПовредаПословника

Члан28.
Чла ну Скуп шти не ко ји же ли да го во ри о по вре ди 

овог По слов ни ка, пред сед ник Скуп шти не да је реч од
мах по за вр ше ном из ла га њу прет ход ног го вор ни ка.

Члан Скуп шти не је ду жан да на ве де ко ја је од ред
ба По слов ни ка, по ње го вом ми шље њу по вре ђе на, да 
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је ци ти ра и обра зло жи у че му се са сто ји по вре да, с 
тим што мо же го во ри ти нај ду же 3 (три) ми ну та, при 
че му се не ра чу на вре ме за ци тат.

Пред сед ник Скуп шти не ду жан је да на кон то га да 
об ја шње ње.

Ако и по сле об ја шње ња пред сед ни ка Скуп шти не 
члан Скуп шти не оста не при тврд њи да је По слов ник 
по вре ђен Скуп шти на ће без рас пра ве гла са њем од
лу чи ти о том пи та њу.

е.ОдржавањереданаСкупштини

Члан29.
Чла но ви Скуп шти не ду жни су да по шту ју до сто јан

ство Скуп шти не.
Чла но ви Скуп шти не ду жни су да се јед ни дру ги ма 

обра ћа ју са ува жа ва њем.
Ни је до зво ље но ко ри шће ње увре дљи вих из ра за као 

ни из но ше ње чи ње ни ца и оце на ко је се од но се на при
ват ни жи вот дру гих ли ца.

Члан30.
Чла но ви Скуп шти не се Скуп шти ни обра ћа ју са го

вор ни це.
Ни ко не сме при ћи го вор ни ци док му пред сед ник 

Скуп шти не то не до зво ли.
Ни ко не мо же да го во ри на сед ни ци Скуп шти не 

пре не го што за тра жи и до би је реч од пред сед ни ка 
Скуп шти не.

Члан31.
Го вор ник мо же да го во ри са мо о пи та њу ко је је на 

днев ном ре ду.
Ни ко не мо же пре ки да ти го вор ни ка ни ти га опо

ми ња ти сем пред сед ни ка Скуп шти не у слу ча је ви ма 
пред ви ђе ним овим По слов ни ком.

За вре ме го во ра чла но ва Скуп шти не или дру гих 
уче сни ка у рас пра ви ни је до зво ље но до ба ци ва ње, 
од но сно оме та ње го вор ни ка на дру ги на чин, као и 
сва ки дру ги по сту пак ко ји угро жа ва сло бо ду го во ра.

Члан32.
О ре ду на сед ни ци Скуп шти не ста ра се пред сед ник 

Скуп шти не.
Због по вре де ре да на сед ни ци пред сед ник Скуп

шти не мо же да из рек не ме ре: опо ме ну, од у зи ма ње 
ре чи или уда ље ње са сед ни це.

Еви ден ци ју о из ре че ним ме ра ма из прет ход ног ста
ва овог чла на во ди  се кре тар Ко мо ре.

Члан33.
Опо ме на се из ри че чла ну Скуп шти не:
– ко ји је при шао го вор ни ци без до зво ле пред сед

ни ка Скуп шти не
– ко ји го во ри пре не го што је за тра жио и до био реч
– ко ји, и по ред упо зо ре ња пред сед ни ка Скуп шти

не, го во ри о пи та њу ко је ни је на днев ном ре ду
– ако пре ки да го вор ни ка у из ла га њу или до ба цу је, 

од но сно оме та го вор ни ка или на дру ги на чин угро жа
ва сло бо ду го во ра

– ако из но си чи ње ни це и оце не ко је се од но се на 
при ват ни жи вот дру гих ли ца

– ако упо тре бља ва псов ке и дру ге увре дљи ве из
ра зе

– ако дру гим по ступ ци ма на ру ша ва ред на сед ни ци 
или по сту па про тив но од ред ба ма овог По слов ни ка

Члан34.
Ме ра од у зи ма ња ре чи из ри че се чла ну Скуп шти не 

ко ме су прет ход но из ре че не две ме ре опо ме не, а ко
ји и по сле то га чи ни по вре ду По слов ни ка из прет ход
ног чла на овог По слов ни ка.

Члан Скуп шти не ко ме је из ре че на ме ра од у зи
ма ња ре чи ду жан је да се без од ла га ња уда љи са 
го вор ни це. У су прот ном, пред сед ник Скуп шти не ис
кљу чу је озву че ње, а по по тре би од ре ђу је па у зу.

Ме ра од у зи ма ња ре чи не од но си се на пра во на 
ре пли ку чла на Скуп шти не у да љем то ку сед ни це.

Члан35.
Ме ра уда ље ња са сед ни це из ри че се чла ну Скуп

шти не ко ји, по сле из ре че не ме ре од у зи ма ња ре чи, 
оме та или спре ча ва рад на сед ни ци, не по шту је од
лу ку пред сед ни ка Скуп шти не о из ри ца њу ме ре од у
зи ма ња ре чи или на ста вља да чи ни дру ге пре кр ша је 

у сми слу чла на 33. овог По слов ни ка, као и у дру гим 
слу ча је ви ма пред ви ђе ним овим По слов ни ком.

Ме ра уда ље ња са сед ни це мо же се из ре ћи чла ну 
Скуп шти не и без прет ход но из ре че них ме ра, у слу ча
ју фи зич ког на па да, од но сно дру гог слич ног по ступ ка 
ко јим се угро жа ва фи зич ки или мо рал ни ин те гри тет 
уче сни ка сед ни це.

Члан Скуп шти не ко ме је из ре че на ме ра уда ље ња 
са сед ни це ду жан је да се од мах уда љи из са ле у ко
јој се сед ни ца одр жа ва.

Уко ли ко члан Скуп шти не од би је да се уда љи са 
сед ни це,пред сед ник Скуп шти не ће од ре ди ти па у зу 
до из вр ше ња ме ре уда ље ња.

Члан Скуп шти не ко ме је из ре че на ме ра уда ље ња 
са сед ни це сма тра се нео прав да но од сут ним.

Члан36.
Ако пред сед ник Скуп шти не ре дов ним ме ра ма не 

мо же да одр жи ред на сед ни ци, од ре ди ће па у зу у 
тра ја њу по треб ном да се ус по ста ви ред.

Члан37.
Од ред бе овог По слов ни ка о ре ду на сед ни ци Скуп

шти не при ме њу ју се и на све дру ге уче сни ке на сед
ни ци по ред чла но ва Скуп шти не, а сход но се при ме
њу ју на сед ни ца ма по себ них од бо ра и дру гих рад них 
те ла Скуп шти не.

ф.ОдлучивањеигласањенаСкупштини

Члан38.
Скуп шти на од лу чу је гла са њем.
Гла са њу се мо же при сту пи ти је ди но уко ли ко сед ни

ци при су ству је ви ше од јед не по ло ви не укуп ног бро ја 
( кво рум ) чла но ва Скуп шти не.

У слу ча је ви ма пред ви ђе ним Ста ту том и овим По
слов ни ком, Скуп шти на од лу чу је дво тре ћин ском ве
ћи ном од укуп ног бро ја чла но ва Скуп шти не.

Гла са ње је, по пра ви лу, јав но.
Пред лог за од лу чи ва њем тај ним гла са њем или 

про зив ком мо же под не ти сва ки члан Скуп шти не, а о 
то ме се скуп шти на из ја шња ва про стом ве ћи ном при
сут них чла но ва.

Пред сед ник Скуп шти не је ду жан да сва ки акт ко ји 
ста вља на гла са ње фор му ли ше та ко да се о ње му ја сно 
мо же гла са ти оп ци ја ма: „за” ;  „про тив”;  или „уз др жан”.

Јав но гла са ње се вр ши на знак пред сед ни ка Скуп
шти не, по ди за њем ру ке за иза бра ну оп ци ју.

Тај но гла са ње се вр ши на гла сач ком ли сти ћу, за о
кру жи ва њем иза бра не оп ци је.

Члан39.
Ста тут Ко мо ре, из ме не и до пу не Ста ту та као и од

лу ке о про ме на ма ста ту са огра на ка Ко мо ре, Скуп
шти на до но си дво тр ћин ском ве ћи ном гла со ва укуп
ног бро ја чла но ва Скуп шти не Ко мо ре.

Уко ли ко се ра ди о про ме ни ста ту са огран ка, тј. 
Ре ги о нал не Ко мо ре, по треб на је и прет ход на са гла
сност огран ка, тј. Скуп шти не Ре ги о нал не Ко мо ре.

Оста ле од лу ке Скуп шти на до но си про стом ве ћи
ном гла со ва при сут них чла но ва Скуп шти не.

VI.ИЗБОРИЗАОРГАНЕСКУПШТИНЕ

Члан40.
Из бо ре за ор га не Ле кар ске ко мо ре Ср би је ор га

ни зу је и спро во ди Ко ми си ја за из бор и име но ва ње 
скуп шти не Ко мо ре, а у скла ду са Пра вил ни ком 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 овим По слов ни ком.

Ко ми си ја за из бор и име но ва ње од цен трал не из
бор не ко ми си је Ле кар ске ко мо ре Ср би је пре у зи ме и 
про ве ра ва спи сак чла но ва скуп шти не ко ји има ју пра
во гла са ( би рач ки спи сак) и при пре ма гла сач ке ли
сти ће за Скуп шти ну..

Сва ки гла сач ки ли стић мо ра би ти исте бо је и ве ли
чи не, ове рен пе ча том.

Сва ки члан Скуп шти не мо же до би ти са мо је дан гла
сач ки ли стић.

По за вр ше ном уру чи ва њу гла сач ких ли сти ћа Ко
ми си ја за из бор и име но ва ње за пи снич ки утвр ђу је 
број уру че них и број пре о ста лих гла сач ких ли сти ћа 
и пре о ста ле гла сач ке ли сти ће по но во за тва ра у по
се бан омот.

Члан41.
Гла са ње за из бор ор га на Ле кар ске ко мо ре Ср би је 

је тај но.
Ко ми си ја за из бор и име но ва ње је ду жна да обез

бе ди усло ве ко ји омо гу ћу ју тај ност гла са ња.
Гла са ње се оба вља за о ку ру жи ва њем бро ја ис пред 

име на или за о кру жи ва њем име на кан ди да та за ко га 
се гла са и уба ци ва њем гла сач ког ли сти ћа у по себ ну 
гла сач ку ку ти ју ко ју над зи ре и обез бе ђу је Ко ми си ја.

По из вр ше ном гла са њу чла но ви Ко ми си је се по
вла че у по себ ну про сто ри ју, отва ра ју гла сач ку ку ти ју, 
утвр ђу ју уку пан број гла сач ких ли сти ћа и при сту па ју 
бро ја њу гла со ва.

Не ва же ћим ће се сма тра ти гла сач ки ли стић у ко јем 
је за о ку ру же но ви ше кан ди да та за исто ме сто или је 
до пи са но име но вог кан ди да та или је уз име по сто
је ћег кан ди да та до пи са на функ ци ја за ко ју кан ди дат 
ни је пред ло жен или је гла са ње из вр ше но на не ја сан 
на чин.

Уко ли ко је за не ки ор ган Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
пред ло жен за сва ко ме сто са мо по је дан кан ди дат, а 
укуп но оно ли ко кан ди да та  ко ли ко се и би ра, ва же
ћим ће се сма тра ти и гла са ње у ко ме су јед ним по те
зом за о кру же на име на свих пред ло же них кан ди да та 
за исти ор ган.

Не ва же ће гла са ње у јед ном де лу не чи ни не ва же
ћим гла сач ки ли стић у дру гом де лу у ко ме је гла са ње 
оба вље но  на ис пра ва на на чин.

О за вр ше ном пре бро ја ва њу гла со ва Ко ми си ја са
чи ња ва за пи сник , ко ји пот пи сан од стра не свих чла
но ва, за јед но са гла сач ким ли сти ћи ма,пре да је при
вре ме ном пред се да ва ју ћем, од но сно пред сед ни ку 
Скуп шти не.

Члан42.
Ка да је за из бор на јед но ме сто утвр ђе на ли ста 

са ве ћим бро јем кан ди да та,иза бран је кан ди дат ко
ји у пр вом кру гу до би је нат по ло вич ну ве чи ну гла со ва 
при сут них чла но ва Скуп шти не.

Уко ли ко ни је дан од кан ди да та не оства ри нат по
ло вич ну ве ћи ну гла со ва при сут них чла но ва Скуп
шти не,да ва кан ди да та са нај ве ћим бро јем гла со ва у 
пр вом кру гу иду у дру ги круг гла са ња.

У дру гом кру гу је иза бран онај кан ди дат ко ји до би је 
ве ћи број гла со ва (про ста ве ћи на).

Ка да је за из бор на јед но ме сто утвр ђен са мо је
дан кан ди дат, он ће се сма тра ти иза бра ним ако се за 
ње га из ја сни ви ше од по ло ви не при сут них чла но ва 
Скуп шти не.

Уко ли ко кан ди дат не до би је нат по ло вич ну ве ћи ну 
гла са ње се по на вља, са дру гим кан ди да том.

Ко ми си ја за из бор и име но ва ње об ја вљу је ре зул та
те из бо ра на ис тој сед ни ци Скуп шти не.

Члан43.
Уко ли ко има при го во ра на ис прав ност гла са ња и 

ра да Ко ми си је за из бор и име но ва ње, они мо ра ју би
ти из ја вље ни од мах на кон са оп шта ва ња ре зул та та 
из бо ра.

О из ја вље ним при го во ри ма Скуп шти на од лу чу је на 
ис тој сед ни ци гла са њем.

Члан44.
О сед ни ца ма Скуп шти не во ди се за пи сник.
За пи сник се во ди у пи са ној фор ми и у об ли ку тон

ског за пи са.
За пи сник об у хва та глав не по дат ке о ра ду на сед ни

ци, на ро чи то о пред ло зи ма о ко ји ма се рас пра вља ло, 
са име ни ма уче сни ка у рас пра ви, о за кључ ци ма ко ји 
су на сед ни ци при хва ће ни и о ре зул та ту гла са ња о 
по је ди ним пи та њи ма и о из ре че ним ме ра ма.

Бит ни де ло ви из ја ве чла на Скуп шти не ко ји је на 
сед ни ци из дво јио ми шље ње уно се се у за пи сник на 
ње гов зах тев.

Усво је ни за пи сник пот пи су је пред сед ник Скуп
шти не Ко мо ре, од но сно при вре ме ни пред се да ва ју ћи 
Скуп шти не и ове ра чи за пи сни ка.

За пи сни ку се при ла жу ко пи је ма те ри ја ла ко ји су  
би ли раз ма тра ни на сед ни ци.

О за пи сни ку се ста ра струч на слу жба Ко мо ре.

Члан45.
На кон ис цр пље ног днев ног ре да пред сед ник Скуп

шти не, од но сно при вре ме ни пред се да ва ју ћи Скуп шти
не об ја вљу је да је сед ни ца Скуп шти не за кљу че на.
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Члан46.
Овај По слов ник сту па на сна гу да ном до но ше ња.

Бе о град, 13.06.2007.
Пред сед ник 
Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је
Проф. др сц. мед. Ми лан Ан то нић, с. р.

На осно ву чла на 27. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср
би је Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би је на сед ни ци 
одр жа ној да на  20.06.2008. го ди не до не ла је

ОДЛУКУ

ОИЗМЕНИИДОПУНИПОСЛОВНИКА
ОРАДУСКУПШТИНЕ

ЛЕКАРСКЕКОМОРЕСРБИЈЕ

Члан1.
Члан 17. став 1. По слов ни ка о ра ду Скуп шти не Ле

кар ске ко мо ре Ср би је ме ња се гла си:
„Седница Скуп шти не мо же би ти са зва на као кон

сти ту тив на, ре дов на, ван ред на и ван ред на те ле фон
ска сед ни ца.”

У чла ну 17. По слов ни ка о ра ду Скуп шти не Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је иза ста ва 4. до да је се но ви став 5 ко ји 
гла си:

„Ванредну те ле фон ску сед ни цу Скуп шти не ЛКС са
зи ва Пред сед ник Скуп шти не на обра зло же ни пред лог 
Управ ног од бо ра, Над зор ног од бо ра, ре ги о нал не Ко
мо ре или 1/4 чла но ва Скуп шти не Ко мо ре, у ро ку од 5 
да на од да на при је ма пред ло га. У слу ча ју да пред сед
ник Скуп шти не на са зо ве ван ред ну те ле фон ску сед ни
цу у ро ку од 5 да на од да на при је ма пред ло га, сед ни цу 
мо же са зва ти пред ла гач у да љем ро ку од 5  да на. Ма
те ри јал за ван ред ну те ле фон ску сед ни цу до ста вља се 
чла но ви ма Скуп шти не ЛКС не по сред но  пре сед ни це.”

Став 5. по ста је став 6, став 6 по ста је став 7, став 7 
по ста је став 8, став 8 по ста је став 9, став 9 по ста је став 
10, став 10. по ста је став 11 и став 11. по ста је став 12.

Члан2.
Ме ња се и до пу њу је По слов ник о ра ду Ле кар ске 

ко мо ре Ср би је, у одељ ку V „ РАД СКУПШТИНЕ”, та ко 
да се иза чла на 39. По слов ни ка  до да је но ва тач ка 
„г” и члан 39а, „ Од лу чи ва ње и гла са ње у ван ред ним 
ситуацијама” и ко ји гла си:

„У ван ред ним си ту а ци ја ма кад је нео п ход но да 
Скуп шти на ЛКС до не се Од лу ку, ко ја не тр пи од ла га
ње, а на ро чи то у слу ча је ви ма кад је нео п ход но уса
гла си ти од ред бе Ста ту та ЛКС или дру гих оп штих ака
та ЛКС са по зи тив ним про пи си ма,а пред лог од лу ке, 
ко ја је пред мет ван ред не те ле фон ске сед ни це је  већ 
био на днев ном ре ду ре дов не или ван ред не сед ни це 
Скуп шти не ЛКС, али због не до стат ка по треб не ве ћи
не за од лу чи ва ње од лу ка ни је до не та ,Пред сед ник 
Скуп шти не ЛКС мо же од лу чи ти да се при сту пи гла
са њу од стра не чла но ва Скуп шти не ЛКС пу тем те ле
фо на, а у скла ду са од ред ба ма  По слов ни ка о ра ду 
Скуп шти не ЛКС ко је се од но се на по треб ну ве ћи ну 
за до но ше ње од лу ке( те ле фон ска сед ни ца).

У скла ду са од лу ком Пред сед ни ка Скуп шти не ЛКС, 
из пред ход ног ста ва овог чла на, струч на слу жба ЛКС 
ор га ни зу је гла са ње чла но ва Скуп шти не ЛКС и о то
ме са чи ња ва за пи сник. Пред сед ник Скуп шти не при
су ству је по зи ва њу чла но ва Скуп шти не ЛКС, где се 
пре ко ин тер фо на утвр ђу је иден ти тет чла но ва Скуп
шти не ЛКС. За пи сник о те ле фон ском гла са њу усва ја 
се на пр вој сле де ћој сед ни ци Скуп шти не ЛКС.”

Члан3.
Све оста ле од ред бе По слов ни ка о ра ду Скуп шти не 

ЛКС оста ју на сна зи.

Члан4.
Из ме не и до пу не По слов ни ка о ра ду Скуп шти не 

ЛКС сту па ју на сна гу да ном до но ше ња.

Бе о град, 20.06.2008. 
Пред сед ник
Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је
Проф. Др сц мед Ми лан Ан то нић с. р.

На осно ву чла на 31. тачка 17. Ста ту та Ле кар ске ко
мо ре Ср би је, Управ ни од бор Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
на пр вој сед ни ци одр жа ној 24. ју ла 2007. го ди не у Но
вом Са ду, до нео је: 

ПОСЛОВНИК

ОРАДУУПРАВНОГОДБОРА
ЛЕКАРСКЕКОМОРЕСРБИЈЕ

I.ОПШТЕОДРЕДБЕ

Члан1.
По слов ни ком о ра ду Управ ног од бо ра Ле кар ске ко

мо ре Ср би је (у да љем тек сту: Ко мо ра) утвр ђу је се на
чин ра да, пра ва и ду жно сти пред сед ни ка и чла но ва 
Управ ног од бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је (у да љем 
тек сту:Управ ни од бор) и дру га пи та ња од зна ча ја за 
рад Управ ног од бо ра. 

Члан2.
Управ ни од бор оба вља по сло ве из свог де ло кру га 

на сед ни ца ма.
Сед ни це Управ ног од бо ра одр жа ва ју се јед ном у 

два ме се ца и по по тре би. 
Пред сед ник Управ ног од бо ра са зи ва сед ни цу Управ

ног од бо ра.
По зи ви за сед ни цу Управ ног од бо ра се упу ћу ју и ди

рек то ру Ко мо ре и пред сед ни ку Скуп шти не Ко мо ре.
Сед ни ци Управ ног од бо ра по ред чла но ва Управ ног 

од бо ра по по тре би мо гу да при су ству ју и  дру га ли ца.

Члан3.
Сед ни це Управ ног од бо ра су јав не.
Сед ни ци Управ ног од бо ра мо гу при су ство ва ти и 

овла шће ни пред став ни ци сред ста ва ин фор ми са ња и 
оба ве шта ва ти јав ност о ње ном ра ду.

Са оп ште ња са сед ни ца, сред стви ма за јав но ин
фор ми са ње мо же да ти пред сед ник Управ ног од бо ра 
и члан, од но сно чла но ви Управ ног од бо ра, по пи сме
ном овла шће њу пред сед ни ка Управ ног од бо ра.  

Члан4.
Кво рум за рад Управ ног од бо ра је 50% плус 1 члан 

од укуп ног бро ја чла но ва Управ ног од бо ра.
Управ ни од бор од лу ке до но си про стом ве ћи ном 

гла со ва при сут них чла но ва.
Од лу ке и дру га ак та ко ја до но си Управ ног од бор 

пот пи су је пред сед ник Управ ног од бо ра.
У слу ча ју да за ка за на сед ни ца не ма кво рум за пу

но ва жно од лу чи ва ње, сед ни ца се од ла же и за ка зу
је се дру га са истим днев ним ре дом, што се усме но 
са оп шта ва при сут ним чла но ви ма, а од сут ним чла но
ви ма се до ста вља пи сме но оба ве ште ње о по но во за
ка за ној сед ни ци. 

II.ПРАВАИДУЖНОСТИПРЕДСЕДНИКА
ИЧЛАНОВАУПРАВНОГОДБОРА

Члан5.
Пред сед ник Управ ног од бо ра са зи ва сед ни це, пред

ла же днев ни ред и пред се да ва сед ни цом, а у ње го вом 
од су ству или због ње го ве спре че но сти ме ња га је дан 
од пот пред сед ни ка Управ ног од бо ра са свим пра ви ма 
и оба ве за ма пред сед ни ка Управ ног од бо ра. 

Члан6.
Члан Управ ног од бо ра има пра во и ду жност да при су

ству је сед ни ци и да ак тив но уче ству је у ње го вом ра ду.
У слу ча ју спре че но сти да при су ству је сед ни ци, члан 

Управ ног од бо ра је ду жан да о то ме уна пред оба ве сти 
пред сед ни ка Управ ног од бо ра нај ма ње 24 са та пре 
по чет ка сед ни це.

Члан Управ ног од бо ра је од го во ран за са ве сно вр
ше ње сво је функ ци је. 

Члан7.
Члан Управ ног од бо ра има пра во да бу де ре дов но и 

на вре ме оба ве штен о свим пи та њи ма чи је је по зна
ва ње нео п ход но ра ди оства ри ва ња ње го ве функ ци је 
у Управ ном од бо ру.

Члан8.
Члан Управ ног од бо ра има пра во да на сед ни ци го

во ри о пи та њи ма ко ја су на днев ном ре ду и да гла са о 
пред ло гу од лу ке, за кључ ка или дру гог ак та.

Члан Управ ног од бо ра мо же се уз др жа ти од гла
са ња.

III.ПРИПРЕМАЊЕИСАЗИВАЊЕСЕДНИЦЕ
УПРАВНОГОДБОРА

Члан9.
При пре ма ње сед ни це Управ ног од бо ра вр ши ру ко

во ди лац струч не слу жбе што об у хва та:
• тех нич ка при пре ма од го ва ра ју ћег пи са ног ма те ри

ја ла
• бла го вре ме но сла ње по зи ва 
• обез бе ђе ње тех нич ких, ад ми ни стра тив них и дру гих 

усло ва по треб них за не сме тан рад сед ни це Управ ног 
од бо ра

• дру ге ме ре нео п ход не за рад Управ ног од бо ра

Члан10.
Пред лог днев ног ре да Управ ног од бо ра са ста вља 

пред сед ник Управ ног од бо ра у до го во ру са ди рек то
ром Ко мо ре. 

Члан11.
Ма те ри јал за сед ни цу Управ ног од бо ра са др жи и 

пред ло ге од лу ка или дру гих ака та чи је се до но ше ње 
пред ла же, са обра зло же њем.

Уз ма те ри јал за сед ни цу до ста вља се и за пи сник са 
прет ход не сед ни це Управ ног од бо ра.

Ма те ри јал на сед ни цу до ста вља се уз по зив на сед
ни цу на име чла на.

Члан12.
Сед ни ца Управ ног од бо ра  са зи ва се пи сме ним пу

тем или елек трон ском по штом.
По зив на сед ни цу са др жи:
• дан, час и ме сто одр жа ва ња,
• пред лог днев ног ре да,
• име по зва ног ли ца и у ком свој ству се по зи ва.
По зи ви се до ста вља ју чла но ви ма Управ ног од бо ра 

и по зва ним ли ци ма нај ма ње 7 да на пре одр жа ва ња 
сед ни це. 

IV.ТОКРАДАНАСЕДНИЦИУПРАВНОГОДБОРА

Члан13.
По сле кон ста та ци је пред сед ни ка Управ ног од бо ра 

да по сто ји кво рум за пу но ва жно од лу чи ва ње и рад, 
при сту па се усва ја њу за пи сни ка са прет ход не сед ни
це Управ ног од бо ра.

Сва ки члан Управ ног од бо ра има пра во да ста ви 
при мед бу на за пи сник, а о осно ва но сти при мед би од
лу чу је се од мах.

За пи сник на ко ји ни су ста вље не при мед бе, од но
сно за пи сник у ко јем су из вр ше не ко рек ци је са гла сно 
при мед ба ма, ста вља се на гла са ње и усва ја.

Ста вље не и усво је не при мед бе, од но сно кон ста та
ци ја да је за пи сник усво јен без при мед би, уно се се у 
за пи сник са те ку ће сед ни це. 

Члан14.
По усва ја њу за пи сни ка са прет ход не сед ни це пред

сед ник Управ ног од бо ра по зи ва чла но ве да се из ја
сне о пред ло же ном днев ном ре ду сед ни це.

Днев ни ред утвр ђу је се на осно ву пред ло га Днев
ног ре да ко ји је до ста вљен уз по зив на сед ни цу.

На кон утвр ђе ног днев ног ре да Управ ни од бор пре
ла зи на рад по утвр ђе ним тач ка ма.

Члан15.
На сед ни ци Управ ног од бо ра ни ко не мо же го во ри ти 

пре не го што му пред сед ник Управ ног од бо ра да реч.
Пред сед ник Управ ног од бо ра да је реч по ре ду при

ја вљи ва ња за ди ску си ју.
Пред сед ник ће да ти реч ми мо ре да при ја вљи ва ња 

са мо из ве сти о цу, ако је он то за тра жио ра ди обра зло
же ња, од но сно до дат них об ја шње ња у то ку рас пра ве.

Члан16.
Уче сник у рас пра ви на сед ни ци мо же о истом пи та

њу го во ри ти ви ше пу та ако је нео п ход но раз ја шње
ње по истом пи та њу.
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Управ ни од бор гла са њем мо же од лу чи ти да се тра
ја ње ди ску си ја огра ни чи.

Члан17.
Уче сник ко ји до би је реч мо ра се при др жа ва ти 

пред ме та рас пра ве и мо же го во ри ти са мо о пи та њу 
ко је је на днев ном ре ду сед ни це, а из ла га ње тре ба 
да бу де крат ко и ја сно.

Члан18.
Управ ни од бор мо же на пред лог пред сед ни ка или 

чла на Управ ног од бо ра од лу чи ти да се рас пра ва о 
по је ди ном пи та њу од ло жи за на ред ну сед ни цу ра ди 
при ба вља ња по треб них до дат них по да та ка за од лу
чи ва ње о ње му.

Рас пра ва по по јед ни ми тач ка ма днев ног ре да тра је 
све док сва при ја вље на ли ца не за вр ше сво је из ла
га ње.

Ка да утвр ди да не ма ви ше при ја вље них уче сни ка 
по од ре ђе ној тач ки днев ног ре да пред сед ник Управ
ног од бо ра за кљу чу је рас пра ву.

Члан19.
О пред ло гу ак та од лу чу је се гла са њем чла но ва 

Управ ног од бо ра.
Чла но ви Управ ног од бо ра гла са ју та ко што се из ја

шња ва ју за или про тив пред ло га од лу ке, или се уз др
жа ва ју од гла са ња.

Гла са ње на сед ни ци Управ ног од бо ра је јав но.
Гла са ње се по на вља ако при ли ком гла са ња број 

гла со ва за и про тив пред ло га бу де јед нак.
Пре по но вље ног гла са ња сед ни ца се пре ки да на 

15 ми ну та. 
Ако се и по сле па у зе ре зул тат гла са ња по но ви, ова 

рас пра ва се од ла же за на ред ну сед ни цу.

V.ОДЛАГАЊЕИПРЕКИДСЕДНИЦЕ

Члан20.
Сед ни ца Управ ног од бо ра се од ла же кад на ста ну 

раз ло зи ко ји оне мо гу ћа ва ју ње но одр жа ва ње у за ка
за но вре ме и дан, а на зах тев Управ ног од бо ра.

Члан21.
Сед ни ца Управ ног од бо ра се пре ки да:
• кад се у то ку сед ни це број при сут них чла но ва сма

њи та ко да не по сто ји кво рум за одр жа ва ње сед ни це.
• кад сед ни ца због ду гог тра ја ња не мо же да се за

вр ши истог да на.
• ка да до ђе до те жег на ру ша ва ња ре да, а пред сед

ник Управ ног од бо ра ни је у ста њу да га ус по ста ви из
ри ца њем ме ра утвр ђе них овим пра вил ни ком.

Члан22.
Пре ки ну та сед ни ца Управ ног од бо ра на ста вља се 

по пра ви лу нај ка сни је у ро ку од 10 да на од да на пре
ки да.

На ста вак сед ни це за ка зу је пред сед ник Управ ног 
од бо ра.

Чла но ви Управ ног од бо ра ко ји ни су при су ство ва ли 
пре ки ну тој сед ни ци оба ве шта ва ју се о да ту му, вре
ме ну и ме сту на став ка сед ни це пи сме ним пу тем или 
елек трон ском по штом.

Ако је сед ни ца пре ки ну та ра ди од мо ра, пре кид не 
мо же тра ја ти ду же од 30 ми ну та.

VI.ОДРЖАВАЊЕРЕДАНАСЕДНИЦАМА
УПРАВНОГОДБОРА

Члан23.
О одр жа ва њу ре да на сед ни ци ста ра се пред сед

ник Управ ног од бо ра.
Због по вре да ре да на сед ни ци Управ ног од бо ра мо

гу се пре ма чла но ви ма и дру гим уче сни ци ма из ре ћи:
1. опо ме на
2. од у зи ма ње ре чи
3. уда ље ње са сед ни це.

Члан24.
Опо ме на се из ри че за по на ша ње ко јим се на ру ша

ва ред на сед ни ци.
Од у зи ма ње ре чи из ри че се кад уче сник на сед ни

ци на ру ша ва ред, а већ је из ре че на опо ме на.
Ме ре на ве де не у ста ву 1. и 2. овог чла на из ри че 

пред сед ник Управ ног од бо ра.

Члан25.
Уда ље ње са сед ни це из ри че се чла ну Управ ног 

од бо ра или по зва ном на сед ни цу ко ји и по сле ме ре 
од у зи ма ња ре чи на ста ви гру бо да оме та или спре
ча ва рад сед ни це.

Од лу ку о уда ље њу са сед ни це на пред лог пред сед
ни ка Управ ног од бо ра до но си Управ ни од бор. 

VII.ЗАПИСНИКОРАДУСЕДНИЦЕ
УПРАВНОГОДБОРА

Члан26.
О ра ду сед ни це Управ ног од бо ра во ди се за пи сник 

ко ји тре ба да са др жи:
• дан, час и ме сто одр жа ва ња сед ни це,
• број сед ни це,
• вре ме по чет ка ра да сед ни це
• број и име на при сут них чла но ва Управ ног од бо ра 

као и име на од сут них чла но ва,
• име на ли ца ко ја при су ству ју сед ни ци по по зи ву,
• пред ло же ни и усво је ни днев ни ред,
• име на уче сни ка у рас пра ви,
• од лу ке и за кључ ке сед ни це,
• кон ста та ци ју да ли је сед ни ца за вр ше на или пре

ки ну та.
За пи сник пот пи су ју за пи сни чар и пред сед ник Управ

ног од бо ра.

Члан27.
За пи сник се во ди у два при мер ка.
За пи сник во ди за пи сни чар, про фе си о нал но ли це 

из струч не слу жбе Ко мо ре.
За пи сник мо ра би ти сре ђен нај ма ње за 3 (три) да

на од да на одр жа ва ња сед ни це.
За пи сник о ра ду сед ни це Управ ног од бо ра чу ва се 

трај но у ар хи ви.
Уз за пи сник се при ла жу сви ма те ри ја ли и до ку мен

та ци ја ко ји се од но се на пи та ња о ко ји ма се рас пра
вља ло и од лу чи ва ло на сед ни ци Управ ног од бо ра.

VIII.ОСТАЛЕОДРЕДБЕ

Члан28.
О при ме ни овог По слов ни ка ста ра се пред се дик 

Управ ног од бо ра.
Ту ма че ње по је ди них од ред би да је Управ ни од бор.
Из ме не По слов ни ка вр ше се по ис тој про це ду ри као 

што је до нет.

Члан29.
Овај По слов ник сту па на сна гу да ном ње го вог до

но ше ња.

У Бе о гра ду, 24.7.2007. го ди не
Пред сед ник
Управ ног од бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је
Др Зо ран Бу ла то вић, с.р.

На осно ву чла на 7 став 5, а у ве зи са чл. 8 За ко
на о за шти ти од по жа ра (Слу жбе ни гла сник СРС, бр. 
37/88 и Слу жбе ни гла сник РС, бр. 53/93 и 48/94), и 
чл. 31 Ста ту та „ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ” Бе
о град, ул. Кра љи це На та ли је бр.13, Управ ни Од бор 
Ко мо ре на сед ни ци одр жа ној, да на 03.09.2008. 2008. 
год. До нео је

ПРАВИЛНИК
ОЗАШТИТИОДПОЖАРА

ОПШТЕОДРЕДБЕ

Члан1.
Пра вил ни ком о за шти ти од по жа ра (у да љем тек

сту „Пра вил ник“), утвр ђу ју се ме ре и по сло ви у ве зи 
са спро во ђе њем и уна пре ђе њем за шти те од по жа ра 
као и от кла ња ње опа сно сти од из би ја ња и ши ре ња 
по жа ра и екс пло зи ја и спа ша ва ње љу ди и имо ви не 
у „ЛЕ КАР СКОЈ КО МО РИ СР БИ ЈЕ„ – Бе о град и „РЕ

ГИ О НАЛ НИМ ЛЕ КАР СКИМ КО МО РА МА”, (у да љем 
тек сту ЛЕ КАР СКА КО МО РА).

Члан2.
За шти та од по жа ра об у хва та скуп ме ра и рад њи 

нор ма тив не, ор га ни за ци о не – тех нич ке, пре вен тив
не, обра зов не и дру ге при ро де, а ор га ни зу је се и 
спро во ди у свим објек ти ма и про сто риј ма Ле кар ске 
Ко мо ре без об зи ра да ли су објек ти или про сто ри је 
вла сни штво или су за ку пље ни – из најм ље ни.

Члан3.
Овим Пра вил ни ком утвр ђу је се:
– ме ре за шти те од по жа ра;
– ор га ни за ци ја за шти те од по жа ра и пра ва и оба

ве зе за по сле ног ко ји не по сред но ор га ни зу је и спро
во ди пре вен тив не ме ре за шти те од по жа ра – ре фе
рент;

– пра ва и оба ве зе, ди рек то ра, ка дров ске и оп ште 
слу жбе, и оста лих за по сле них у ве зи са спро во ђе
њем ме ра за шти те од по жа ра;

– на чин упо зна ва ња за по сле них са ме ра ма и опа
сно сти ма од по жа ра;

– на чин из во ђе ња те о рет ске и прак тич не обу ке и 
про ве ре зна ња у ве зи са по зна ва њем про пи са из 
обла сти за шти те од по жа ра;

– по сту пак у ве зи са из да ва њем одо бре ња за из
вође ње ра до ва за ва ри ва ња, ре за ња и ле мље ња на 
при вре ме ним ме сти ма;

– на чин вр ше ња уну тра шње кон тро ле спро во ђе ња 
за шти те од по жа ра, ду жно сти и овла шће ња и ого
вор но сти за по сле них ко ји ту кон тро лу вр ше;

– од гов ност за по сле них због не при др жа ва ња про
пи са них и на ло же них ме ра за шти те од по жа ра;

– ду жно сти за по сле них у слу ча ју из би ја ња по жа ра 
и уче шће у га ше њу;

– тех нич ка опре ма и сред ства за га ше ње по жа ра и
– по сту пак у слу ча ју по жа ра.
 

МЕРЕЗАШТИТЕОДПОЖАРА

Члан4.
Ме ре за шти те од по жа ра од но се се на сву по крет

ну и не по крет ну имо ви ну Ле кар ске Ко мо ре Ср би је и 
Ре ги о нал не Ле кар ске Ко мо ре, по слов не, тех нич ке и 
скла ди шне објек те .

Ме ре за шти те од по жа ра овим Пра вил ни ком се по
себ но од но се на ор га ни зо ва ње пре вен тив не за шти те 
од по жа ра у по слов ни ми, јав ним објек ти ма, ма га ци
ни ма у вла сти тим као и у за куп ним про сто ри ма .

У објек ти ма Ле кар ске Ко мо ре, по себ но се мо ра 
обра ти ти па жња на спро во ђе ње свих ме ра за шти те 
од по жа ра ко је су ка рак те ри стич не за дру штве не де
лат но сти и ад ми ни стра тив но по сло ва ње.

Ово се по себ но од но си на одр жа ва ње, ору ђа и уре
ђа ја за рад,сред ста ва за га ше ње по жа ра , ева ку а ци
о них пу те ва и про ла за, у објек ту, из ла зних вра та и 
сте пе ни шта, ко ја мо ра ју би ти увек про ход на и сло
бод на, без скла ди ште ња за па љи вог и дру гог ма те
ри ја ла ко ји би оте жао без бед ну ева ку а ци ју и при лаз 
сред стви ма и опре ми за га ше ње.

Члан5.
По прав ка и ин тер вен ци је на елек трич ним и дру гим 

ин ста ла ци ја ма и уре ђа ји ма мо гу вр ши ти ис кљу чи во 
овла шће ња фи зич ка ли ца или овла шће на прав на ли
ца (Ле кар ске Ко мо ре или за нат ске рад ње), а у скла
ду са ре ле вант ним стан дар ди ма и зах те ви ма ате ста 
за по је ди не елек трич не уре ђа је, и уз са гла сност вла
сни ка или за ку по дав ца објек та.

Члан6.
Одр жа ва ње пред ста вља ком би на ци ју рад њи ко је 

се спро во де са ци љем да се не ки део ин ста ла ци је 
са др жи у ста њу ко јем за до во ља ва зах те ве ва же ћих 
спе ци фи ка ци ја и  ко је вр ши зах те ва не функ ци је или 
да се по вра ти у то ста ње.

Члан7.
Пре глед је рад ња  ко ја под ра зу ме ва па жљи во пре

гле да ње де ла ин ста ла ци је са или без ра ста вља ња 
или са де ли мич ним ра ста вља њем ако је по треб но, у 
ци љу до би ја ња тач них ин фор ма ци ја о ста њу опре ме :

Ре зул та ти овог пре гле да мо ра ју се пи сме но еви
ден ти ра ти.
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Члан8.
О по прав ка ма и ин тер вен ци ја ма по ме ну тим у чл. 

5–7. оба ве зно се во ди еви ден ци ја од стра не ли ца за
ду же ног за по сло ве одр жа ва ња ин ста ла ци ја и уре ђа
ја сер ви са од но сно код слу жбе одр жа ва ња пред мет
ног рад ног про сто ра.

Члан9.
Ла ко за па љи ве ма те ри је и су до ви под при ти ском 

не сме ју се уно си ти и ко ри сти ти  у про сти ја ма Ле
кар ске Ко мо ре  без прет ход но при ба вље ног одо бре
ња ли ца за ду же ног за по сло ве за шти те од по жа ра. 
Ла ко за па љи ве ма те ри је (леп ко ви, ла ко ви, бо је, из 
I, II и III гру пе за па љи во сти), не сме ју се др жа ти у 
про це су про из вод ње (осим днев ног нор ма ти ва), већ 
се исте мо ра ју чу ва ти у по себ но за то из гра ђе ном 
ма га ци ну.

Члан10.
За бра ње но је уно ше ње и ко ри шће ње елек трич

них ре шоа, гре ја ли ца, ка ло ли фе ра и дру гих из во ра 
то пло те, без пред ход но при ба вље ног одо бре ња ли ца 
за ду же ног за по сло ве за шти те од по жа ра.

Члан11.
При кљу че ње но вих по тро ша ча елек трич не енер ги

је не мо же се из вр ши ти без пред ход но при ба вље ног 
одо бре ња и са гла сно сти ли ца за ду же ног за по сло ве 
за шти те од по жа ра од но сно ди рек то ра.

Ли це за ду же но за по сло ве за шти те од по жа ра је 
ду жно да се у ве зи са ст. 1 овог чла на кон сул ти је са 
струч ним ли цем ко је вр ши одр жа ва ње елек трич них 
ин ста ла ци ја, уре дја ја и опре ме у Ле кар ској Ко мо ри.

Члан12.
Одо бре ња и са гла сно сти из чл. 7, 8 и 9 да је ли це 

за по сло ве за шти те од по жа ра у пи са ној фор ми од
но сно ди рек тор.

Члан13.
У кан це ла риј ским про сто ри ја ма, и ма га ци ни ма, ар

хив ска до ку мен та ци ја не сме се сме ста ти на уда ље
ност ма њу од 50 цм од елек трич них ор ма ра, хи дрант
ских ор ма ра и си ја лич них ме ста.

Члан14.
Бо це са га со ви ма под при ти ском ко је слу же за 

ауто ге но за ва ри ва ње мо гу се уно си ти у про сто ри је 
Ле кар ске Ко мо ре ис кљу чи во уз пи са ну са гла сност 
ли ца за ду же ног за по сло ве за шти те од по жа ра и то 
са мо у ко ли чи ни јед ног ва ри лач ког ком пле та.

Члан15.
Бо ца ма из прет ход ног чла на мо гу ру ко ва ти са мо 

струч но оспо со бље на ли ца што се до ка зу је сер ти фи
ка том из да тим од стра не овла шће не уста но ве.

Члан16.
При ра ду са бо ца ма са ки се о ни ком и аце ти ле ном 

за бра ње но је:
– отва ра ти и за тва ра ти вен ти ле ма сним ру ка ма и 

кр па ма;
– ис пи ти ва ти не про пу сност бо ца, вен ти ла и при

кључ них на пра ва пла ме ном или ужа ре ним пред ме
ти ма, већ ура ња њем у во ду или пре ма зи ва њем са
пу ни цом;

– ве ша ње на бо це рад них оде ла или дру гих пред
ме та ко ји мо гу би ти за ма шће ни;

– упо тре бља ва ти не ис прав не и оште ће не ма но ме
тре, вен ти ле, цре ва;

– оста вља ти бо це без над зо ра ли ца ко је са истим 
ра ди;

– из ла га ти бо це ду же вре ме сун че вој то пло ти или 
не ко ком дру гом трај ном из во ру то пло те;

– да вен тил на бо ци ко ја је пра зна бу де отво рен.
За спро вође ње на ве де них ме ра од гов но је ли це ко

је оба вља ра до ве са истим.

Члан17.
Ка да се ра ди о из најм љи ва њу или за ку пу по слов

ног про сто ра, у Уго во ру о за ку пу мо ра би ти пре ци зи
ра но ко је од го ва ран за спро во ђе ње ме ра за шти те 
од по жа ра.

Уко ли ко у Уго во ру исто ни је пре ци зи ра но од го вор
ност пре у зи ма за ку пац.

ОРГАНИЗАЦИЈАЗАШТИТЕОДПОЖАРАПРАВА
ИОБАВЕЗЕРАДНИКАКОЈЕНЕПОСРЕДНО
ОРГАНИЗУЈЕИСПРОВОДИПРЕВЕНТИВНЕ

МЕРЕЗАШТИТЕОДПОЖАРА.

Члан18.
За ор га ни за ци ју за шти те од по жа ра од го во ран је 

Ди рек тор Ле кар ске Ко мо ре Ср би је и Се кре та ри Ре
ги о нал них Ле кар ских Ко мо ра.

Члан19.
По сло ве за шти те од по жа ра не по сред но ор га ни зу

је а пре вен рив не ме ре за шти те од по жа ра спро во ди 
ли це за ду же но за по сло ве за шти те од по жа ра од но
сно ди рек тор.

Члан20.
Ор га ни зо ва ње за шти те од по жа ра мо же се по ве

ри ти и пи са ним уго вом тре ћем ли цу са по ло же ним 
стуч ним ис пи том из обла сти за шти те од по жа ра.

Члан21.
Ли це из чл. 19. од но сно 20. овог Пра вил ни ка мо ра 

пре сту па ња на рад би ти упо зна то са од ред ба ма овог 
Пра вил ни ка.

Члан22.
Пра ва и оба ве зе ли ца за ду же ног за по сло ве за

шти те од по жа ра су да:
– пе ри о дич но вр ши пре глед свих про сто ри ја и ин

ста ла ци ја и о утвр ђе ном ста њу са чи ни пи са ни из ве
штај и пред лог ме ра и до ста ви га Ди рек то ра на увид.

– ор га ни зу је из во ђе ње те о рет ске и прак тич не обу
ке и прак тич ну про ве ру зна ња из обла сти за шти те 
од по жа ра.

– кон так ти ра и са ра ђу је са ре фе рен том за шти те од 
по жа ра за ку по дав ца.

– сва ког за по сле ног пре рас пе дји ва ња на рад но 
ме сто упо зна са опа сно сти ма од из би ја ња и ши ре ња 
по жа ра и екс пло зи је.

– обез бе ђу је тех нич ку опре му и сред ства за га ше
ње, и ста ра се да су исте увек у тех нич ки  ис прав ном 
ста њу.

– уче ству је у по ступ ку при ба вља ња од го ва ра ју ћих 
до зво ла за из град њу, адап та ци ју и ре кон струк ци ју 
објек та, про сто ри ја или ин ста ла ци ја.

– об у ста ви рад у слу ча је ви ма ка да утвр ди опа сност 
од из би ја ња и ши ре ња по жа ра.

– оба ве зно при су ству је кон трол ном ис пи ти ва њу и 
сер ви си ра њу апа ра та за по чет но га ше ње по жа ра и 
кон трол ном ис пи ти ва њу, ме ре њу при ти ска и про то ка 
во де у хи дрант ској мре жи за га ше ње по жа ра.

– од ре ди ме ста у про сти ја ма у ко ји ма је за бра ње но 
пу ше ње, упо тре ба отво ре не ва тре и дру го, и од ре ди 
ме ста на ко ји ма је то до зво ље но.

– уче ству је у по ступ ку одо брав ња ло ка ци ја објек
та или про сто ри ја за сме штај за па љи вих теч но сти и 
га со ва.

– пред ла же ме ре за шти те од по жа ра ко је ни су пред
ви дје не За ко ном о за шти ти од по жа ра, овим Пра вил
ни ком, а мо гу спре чи ти из би ја ње и ши ре ње по жа ра.

– из да је одо бре ње за из во дје ње ра до ва за ва ри ва
ња, ре за ња и ле мље ња на при вре ме ним ме сти ма.

– уче ству је у из бо ру ли ца ко ја ће вр ши ти про тив по
жар но обез бе ђе ње.

– не по сред но пра ти из вр ше ње ме ра за шти те од 
по жа ра на ло же них од стра не ор га на уну тра шњих 
по сло ва над ле жних за по сло ве за шти те од по жа ра.

– о по прав ка ма и ин тер вен ци ја ма по ме ну тим у чл. 
5–7. оба ве зно во ди еви ден ци ју.

– одо бра ва при кљу че ње но вих елек тро по тро ша ча 
(машина, уре дја ја, ре шоа, гре ја ли ца и сл).

– пред ла же Ди рек то ру во ђе ње ди сци плин ског по
ступ ка про тив за по сле ног ко ји не спро во ди про пи са
не и на ло же не ме ре за шти те од по жа ра.

– пред ла же  Ди рек то ру пост пак о до но ше њу На ред
би и Упу ста ва из обла сти за шти те од по жа ра.

– раз ма тра пред ло ге, су ге сти је или ми шље ња за
по сле них у ци љу по бољ ша ња за шти те од по жа ра.

– уче ству је у жал бе ном по ступ ку код дру го сте пе ног 
ор га на уну тра шњих по сло ва.

– уче ству је у по ступ ку утврђи ва ња узро ка по жа ра 
или екс пло зи ја и о истом са чи ни пи са ни из ве стај.

– пред ла же у на бав ку и уград њу уре ђа ја за от кри
ва ње, ја вља ње или га ше ње по жа ра.

– уче ству је у по струп ку скла па ња уго во ра са тре
ћим ли ци ма ка да се ра ди о по слов ним ве за ма за без
бед ност љу ди и имо ви не у Ле кар ској Ко мо ри.

– про це ни и од ре ди број и вр сту апа ра та за по чет
но га ше ње по жа ра и ме ста на ко ји ма ће се исти по
ста ви ти.

– ор га ни зу је и ру ко во ди га ше њем по жа ра до до ла
ска про фе си о нал не ва тро га сне је ди ни це.

– ре дов но пра ти про пи се тј. об ја вљи ва ње но вих 
За ко на, тех нич ких про пи са или Уред би и сл., и бла го
вре ме но оба ве сти од гов на ли ца у Ле кар ској Ко мо ри 
и по по тре би све за по сле не.

– пре у зи ма и дру ге рад ње и по ступ ке у ин те ре су 
за шти те љу ди и имо ви не од по жа ра и екс пло зи је.

Члан23.
Про тив по жар но обез бе ђе ње мо же се ор га ни зо ва

ти, по ве ри ти и ре гу ли са ти Уго во ром са тре ћим ли цем.
Ли ца ко ја ра де на из вр ша ва њу за да та ка стал ног 

де жур ства  и не по сред ног га ше ња по жа ра мо ра ју 
би ти струч но  оспо со бље на, што се до ка зу је при ла
га њем од го ва ра ју ћег до ку мен та (положен струч ни 
ис пит за оба вља ње по сло ва за шти те од пожара). 

Члан24.
Ли ца по ме ну та у чл. 23. мо ра ју пре сту па ња на рад 

у обје кат и про сто ри је Ле кар ске Ко мо ре упо зна та са 
од ред ба ма овог Пра вил ни ка.

Упо зна ва ње се вр ши пу тем пре да ва ња од стра не 
ли ца за ду же ног за по сло ве за шти те од по жа ра.

ПРАВАИОБАВЕЗЕ,ДИРЕКТОРАЛЕКАРСКЕ
КОМОРЕ,СЕКРЕТАРАРЕГИОНАЛНЕЛЕКАРСКЕ

КОМОРЕИОСТАЛИХЗАПОСЛЕНИХУВЕЗИ
САСПРОВОђЕЊЕМЗАШТИТЕОДПОЖАРА

Члан25.
ДИРЕКТОРЛЕКАРСКЕКОМОРЕимаправоиоба-

везуда:
– усва ја План за шти те од по жа ра и из ве шта је о 

пре вен тив ним оби ла сци ма из обла сти за шти те од 
по жа ра;

– раз ма тра ста ње за шти те од по жа ра;
– раз ма тра ре ше ња ор га на уну тра шњих по сло ва, 

над ле жног за област за шти те од по жа ра;
– до но си и усва ја фи нан сиј ски план ула га ња у за

шти ти од по жа ра;
– кон тро ли ше спро во дје ње про пи са них ме ра и ме

ра на ло же них од стра не ор га на уну тра шњих по сло ва 
над ле жног за област за шти те од по жа ра;

– до но си На ред бе и Уред бе за спро во ђе ње ме ра 
за шти те од по жа ра ко је ни су пред ви ђе не За ко ном од 
по жа ра и овим Пра вил ни ком;

– пре ме шта за по сле ног на дру ге по сло ве ако за
по сле ни не спро ве де про пи са не и на ло же не ме ре 
за шти те од по жа ра;

– по кре ће ди сци плин ски по сту пак про тив за по сле
ног ко ји не спро во ди про пи са не или на ло же не ме ре 
за шти те од по жа ра;

– пре но си пи са ном од лу ком не ка сво ја овла шће ња 
на дру го ли це у Ко мо ри,

– Ди рек тор је ду жан да обез бе ди спро во ђе ње та
ча ка 26, 27, 28 и 29.

Члан26.
Лицезадуженозапословезаштитеодпожара

имаправода:
– вр ши пре вен тив не пре гле де, елек трич них и дру

гих ин ста ла ци ја и опре ме, уоче не не до стат ке еви
ден ти ра, ма ње у са рад њи са слу жбом одр жа ва ња 
от кло ни на ли цу ме ста, а о ве ћим пи са ним пу тем 
оба ве шта ва ли це за ду же но за по сло ве одр жа ва ња 
ин ста ла ци ја и опре ме, ди рек то ра, се кре та ра ре ги о
нал не ко мо ре , од но сно од го вор ног рад ни ка објек та,

– не до зво ли ко ри шће ње елек трич них уре ђја ја 
и опре ме уко ли ко утвр ди да се не ки не до ста так не 
мо же от кло ни ти, а да пре ти не по сред на опа сност од 
из би ја ња по жа ра;

– во ди еви ден ци ју о из вр ше ни ра до ви ма, по прав ка
ма и ин тер вен ци ја ма на елек трич ним ин ста ла ци ја ма, 
уре ђа ји ма и опре ми;

– оду зме од за по сле них у Ле кар ској Ко мо ри елек
трич ни ре шо, гре ја ли цу, ка ли фер и сл. уко ли ко по у
зда но утвр ди да због ко ри шће ња по ме ну тих апа ра та 
и уре ђа ја до ла зи до пре оп те ре ће ња елек трич них 
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ин ста ла ци ја чи ме се по ве ћа ва мо гућ ност из би ја ња и 
ши ре ња по жа ра.

Члан27.
Лицезадуженозапословеодржавањауређаја

иинсталација(електричар,мајстор)имаправои
обавезуда:

– рад ни ци ко ји ра де на одр жа ва њу, сред ста ва ра
да, елек трич не, во до вод не, ма шин ске и га сне опре
ме и ин ста ла ци ја у објек ту, ди рект но су за ду же ни за 
одр жа ва ње тих уре дја ја и ин ста ла ци ја у ис прав ном и 
функ ци о нал ном ста њу ,и мо ра ју би ти об у че ни за ову 
вр сту по сла, и за свој рад од го ва ра ју Ди рек то ру Ле
кар ске Ко мо ре;

– од гов на ли ца (елек три ча ри и дру ги рад ни ци на 
одр жа ва њу), ко ја ра де на одр жа ва њу пред мет не 
опре ме мо ра ју сва ко днев но пра ти ти про ме не на ста
ле на сред стви ма за рад, елек трич ној, во до вод ној, 
ма шин ској и дру гој ин ста ла ци ји у објек ти ма;  

– ра до ви у овом про стуобјек ту, мо гу се из во ди ти 
са мо ако по сто ји пи сме но одо бре ње за то и то ис
кљу чи во у без на пон ском ста њу, и са од го ва ра ју ћом 
опре мом/ала том.

Члан28.
СЕКРЕТАРРЕГИОНАЛНЕЛЕКАРСКЕКОМОРЕ:
– не по сред но је од го во ран за спро во ђе ње свих 

ме ра за шти те од по жа ра у рад ним про сто ри ма или 
објек ти ма у ко ји ма ра ди или  ру ко во ди;

– вр ши ви зу ел не пре гле де сред ста ва за рад,ин ста
ла ци ја и уре ђа ја, као и сред ста ва и опре ме за га ше
ње по жа ра, не до зво ља ва   ко ри шће ње не ис прав них 
уре ђа ја И сред ста ва ра да у објек ту, а евен ту ал не не
до стат ке при ја вљу је, Ди рек то ру, и на сто ји лич но да 
се исте от кло не;

– не до зво ља ва ко ри шће ње елек трич них уре ђа ја и 
опре ме уко ли ко утвр ди да су исти не ис прав ни, те да 
због то га пре ти не по сред на опа сност од из би ја ња и 
ши ре ња по жа ра ,

– во ди еви ден ци ју о из вр ше ним ра до ви ма, по прав
ка ма и ин тер вен ци ја ма на елек трич ним, во до вод
ним, ма шин ским, греј ним ин ста ла ци ја ма, уре ђа ји ма 
и опре ми,

– ак тив но са ра ђу је са  ли цем за по сло ве за шти те 
од по жа ра.

Члан29.
Радникнаобезбеђењуимаправоиобавезуда:
– пер ма нент но, вр ши оби ла зак свих про сти ја, објек

та и свих де ло ва обје ка та ко је над зи ре и про ве ра ва 
да ли је не ки уре ђај, апа рат и сл. остао укљу чен а да 
то за про цес ра да ни је нео п ход но, као и да кон тро
ли ше и дру ге пре вен тив не ме ре за шти те од по жа ра 
(ста бил ни си стем за до ја ву по жа ра, ин ста ла ци ју вен
ти ла ци је и кли ма ти за ци је са про тив по жар ним клап
на ма и сл);

– вре ме оби ла ска упи су је у по себ ну књи гу еви ден
ци је као и сво ја за па жа ња;

– уоче не не до ста тат ке при ја вљу је ли цу за за шти ту 
од по жа ра и од го вор ном ру ко во ди о цу објек та, као и 
Ди рек то ру;

– У си ту а ци ја ма као што су по жар, по пла ва, про ва
ла, и сл. хит но ин тер ве ни ше, а за тим оба ве сти по ли
ци ју на те ле фон 92, ва тро га сце на те ле фон 93 и хит ну 
по моћ на те ле фон 94;

Члан30.
Праваиобавезеосталихзапосленихсуда:
– по за вр шет ку ра дог вре ме на или рад ног про це са, 

на свом рад ном ме сту от кло не све мо гућ но сти, ко је 
мо гу да до ве ду до из би ја ња и ши ре ња по жа ра или 
екс пло зи је (ис кљу че сред ства ра да, ма ши не, очи сте 
сво је рад но ме сто и укло не дрв ну ма су и пи ље ви ну 
,ра чун ску ма шином пју тер, про пи сно очи сте сво је 
рад но ме сто,и от кло не све евен ту ал не узроч ни ке ко
ји би мо гли иза зва ти по жар или екс пло зи ју);

– при ја ве све уоче не не до стат ке, на свом рад ном 
ме сту, не по сред ном ру ко во ди о цу, ка ко би исте от кло
ни ли и ти ме ели ми ни са ли мо гу ће узроч ни ке по жа ра 
или екс пло зи је;

– ду жни су да зна ју где се на ла зи глав ни пре ки дач 
за ис кљу чи ва ње елек трич не енер ги је у про сти ја ма 
у ко ји ма ра де;

– при ли ком на пу шта ња рад не про сти је, без об зи ра 
на вре ме од су ство ва ња, ис кљу чу је елек трич ни уре ђај 

ко ји ко ри сте у про це су ра да (нпр. ра чу нарком пју те ре, 
ра чу нар ска ма ши на, гра ја ли ца, вен ти ла тор и сл.).

– сви за по сле ни ко ји ра де у по слов ном и про из вод
ном објек ту или ма га ци ну , уоче не ква ро ве, про ме не 
и не ис прав но сти на ин ста ла ци ја ма и уређа ји ма, ја ве 
од го вор ном  ли цу за тај обје кат. 

Од гов но ли цеодр жа ва ња, је ду жно да без бед но 
одво ји од на па ја ња тај уре ђај, уко ли ко исти пред ста
вља по тен ци јал ну опа сност и да на ло жи от кла ња ње 
ква ра овла шће ном ли цу за рад са тим уре ђа ји мару
ко во ди о цу објек та.

НАЧИНУПОЗНАВАЊАЗАПОСЛЕНИХ
САМЕРАМАИОПАСНОСТИМАОДПОЖАРА

Члан31.
Упо зна ва ње за по сле них са ме ра ма и опа сно сти

ма од по жа ра на рад ном ме сту вр ши се по Про гра му 
обу ке ко ји је по се бан акт.

Члан32.
За по сле ни ко ји за сни ва по би ло ком осно ву рад ни 

од нос мо ра пре по чет ка ра да оба ве зно да се упо зна 
са опа сно сти ма од из би ја ња и ши ре ња по жа ра и по
ступ ком у слу ча ју по жа ра.Упо зна ва ње пу тем пре да
ва ња вр ши ре фе рент.

Члан33.
За по је ди на рад на ме ста упо зна ва ње се мо же вр

ши ти и у кра ћем ро ку не го што је пред ви ђе но За ко
ном о за шти ти од по жа ра.

О истом од лу чу је ди рек тор у са рад њу са ли цем за
ду же но за по сло ве за шти те од по жа ра.

НАЧИНИЗВОђЕЊАТЕОРЕТСКЕ
ИПРАКТИЧНЕОБУКЕИПРОВЕРЕЗНАЊА

УВЕЗИСАПОЗНАВАЊЕМПРОПИСА
ИЗОБЛАСТИЗАШТИТЕОДПОЖАРА

Члан34.
Те о рет ска обу ка се вр ши пу тем  груп ног или по је ди

нач ног пре да ва ња.

Члан35.
Пре да ва ња по пра ви ло др жи ли це за ду же ног за по

сло ве за шти те од по жа ра или ли це оран га зо ва но по 
уго ву.

Члан36.
О из вр ше ној обу ци са чи ња ва ја се за пи сник ко ји у 

при ло гу са др жи спи сак за по сле ни их ко ји су при су
ство ва ли обу ци.

За по сле ни ко ји из би ло ко јих раз ло га не при су ству ју 
обу ци, ду жни су да у ро ку од 7 (се дам) да на од мо мен
та пре стан ка спре че но сти, об у че из обла сти за шти те 
од по за ра.

Члан37.
Прак тич на обу ка ру ко ва њем апа ра ти ма за по чет но 

га ше ње по жа ра вр ши се по сле из вр ше не те о рет ске 
обу ке.

Члан38.
Про ве ра зна ња се мо же из вр си ти усме ним или пи

са ним пу тем (те сти ра њем).

Члан39.
За по сле ни на усме ној про ве ри и на те сти ра њу мо

ра ју да од го ве тач но на сва по ста вље на пи та ња.

Члан40.
За по сле ни ко ји не од го воре тач но на сва по ста

вље на пи та ња, ду жан је да у ро ку од 7 (се дам) да на 
по но во при су ству је обу ци и про ве ри зна ња.

Уко ли ко на по нов ној про ве ри зна ња за по сле них 
не за до во љи рас по ре ди ће се на ма ње од гов но рад
но ме сто.

Члан41.
По сле рас по ре ђи ва ња за по сле них у ве зи са ст. 2. 

чл. 39. мо ра се из вр ши ти по нов на про ве ра зна ња у 
ро ку од 3 (три) да на.

Члан42.
Уко ли ко за по сле ни по сле по нов не про ве ре не за

до во љи мо же му пре ста ти рад ни од нос. 

ПОСТУПАКУВЕЗИСАИЗДАВАЊЕМ
ОДОБРЕЊАЗАИЗВОђЕЊЕ

РАДОВАЗАВАРИВАЊА,РЕЗАЊАИЛЕМЉЕЊА
НАПРИВРЕМЕНИММЕСТИМА

Члан43.
Ра до ви за ва ри ва ња, ре за ња и ле мље ња на при

вре ме ним ме сти ма, као и на свим ме сти ма у овој Ле
кар ској Ко мо ри са Ре ги о нал ним Ле кар ским Ко мо ра
ма ,не сме ју се из во ди ти без пред ход но при ба вље ног 
пи са ног одо бре ња из да тог од стра не ли ца за ду же ног 
за по сло ве за шти те од по жа ра.Одо бре ње се из да је 
на осно ву та ко ђе пи са ног зах те ва за за ва ри ва ње , 
се че ње и ре за ње из дат од стра не из во ђа ча ра до ва, 
Тек ка да ли це за за шти ту од по жа ра у  Ле кар ској Ко
мо ри пи сме но одо бри на пред на ве де не ра до ве исти 
се тек та да мо гу из во ди ти, и то на на чин и по сту пак 
ка ко је то на ве де но у оиса ном одо бре њу.

Ра до ви се оба вља ју по Уред би о ме ра ма о за шти
ти од по жа ра при из во ђе њу ра до ва за ва ри ва ња, 
ле мље ња и ре за ња на при вре ме ним ме сти ма („Слу
жбе ни гла сник СРС’’ , бр. 50/79).

Члан44.
О из вр ше ним ра до ви ма из пред ход ног чла на ли це 

за ду же но за по сло ве за шти те од по жа ра је ду зно да 
во ди про пи са ну еви ден ци ју.

Члан45.
Уко ли ко ра до ве оба вља ју ли ца ко ја ни су за по сле на 

у Ле кар ској Ко мо ри у Уго во ру о оба вља њу истих мо
ра би ти пре ци зи ра но ко је ду жан да спро во ди ме ре 
за шти те од по жа ра.

Члан46.
По сле оба вља ња ра до ва мо ра ју се из вр ши ти при мо

пре да ја истих пу тем за пи сни ка ко ји са чи ња ва ју пред
став ни ци на ру чи о ца по сла и из во ђа ча и то у че ти ри 
при мер ка од ко јих сва ка стра на са др жа ва по два.

НАЧИНВРШЕЊАУНУТРАШЊЕКОНТРОЛЕ
СПРОВОђЕЊАЗАШТИТЕОДПОЖАРАКАОИ
ДУЖНОСТИ,ОВЛАШЋЕЊАИОДГОВНОСТИ

ЗАПОСЛЕНИХКОЈИТУКОНТРОЛУВРШЕ

Члан47.
Кон тро ла спро во ђје ња за шти те од по жа ра је у ди

рект ној над ле жно сти ди рек то ра или ли ца ко је исти 
од ре ди пи са ним пу тем.

ОДГОВНОСТЗАПОСЛЕНИХЗБОГ
НЕПРИДРЖАВАЊАПРОПИСАНИХ

НАЛОЖЕНИХМЕРАЗАШТИТЕОДПОЖАРА

Члан48.
Не по што ва ње про пи са них ме ра из За ко на о за

шти ти од по жа ра и овог Пра вил ни ка и на ло же них 
ме ра пред ста вља те жу по вре ду рад не ду жно сти за 
ко ју се у ди сци плин ском по ступ ку мо же из ре ћи ме ра 
пре стан ка рад ног од но са.

Члан49.
Ме ре за шти те од по жа ра ду жна су да спро во де сви 

за по сле ни без об зи ра да ли су у стал ном рад ном од
но су или не, као и сва дру га ли ца ко ја се по би ло ком 
осно ву за тек ну у про стори ја ма рад ње.

ДУЖНОСТЗАПОСЛЕНИХУСЛУЧАЈУИЗБИЈАЊА
ПОЖАРАИУЧЕШЋЕУГАШЕЊУ

Члан50.
Сва ки за по сле ни ка да при ме ти по жар ду жан је да 

по ку ша да уга си по жар ако то мо же да се учи ни без 
опа сно сти по се бе и дру гог.

Члан51.
Ако за по сле ни не мо же сам да уга си по жар ду жан 

је да нај хит ни је оба ве сти Ва тро га сну је ди ни цу (на те
ле фон 93), или ста ну цу по ли ци је (на те ле фон 92).

Члан52.
При ли ком га ше ња по жа ра за по сле ни има пра во да 

ко ри сти сва рас по ло жи ва сред ства и да на сил но уђе 
у све објек те и про сто ри је у ци љу спа ша ва ња људ
ских жи во та и имо ви не.
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Члан53.
За по сле ни у слу жби обез бе ђе ња, од мо мен та са

зна ња за по ја ву по жа ра, по ја ча ва ју кон тро лу ула ска у 
обје кат, ка ко би се спре чио ула зак не по зва них ли ца.

ТЕХНИЧКАОПРЕМАИСРЕДСТВА
ЗАГАШЕЊЕПОЖАРА

Члан54.
У про сти ја ма Ле кар ске Ко мо ре по ста вља ју се руч

ни апа ра ти за по чет но га ше ње по жа ра пра хом и 
угљен ди ок си дом ко ји се кон тро ли шу пре ма упу ству 
про из во ђа ча, као и хи дрант ска мре жа.

За ис прав ност истих од гов но је ли це за ду же но за 
по сло ве за шти те од по жа ра.

У са о бра чај ним сред стви ма, мо ра се по ста ви ти од
го ва ра ју ћи број апа ра та за по чет но га ше ње по жа ра.

ПОСТУПАКУСЛУЧАЈУПОЖАРА

Члан55.
У слу ча ју по жа ра на елек трич них ин ста ла ци ја ма, 

апа ра ти ма и уре ђа ји ма мо ра се ис кљу чи ти елек трич
на енер ги ја из град ске мре же и то оба ве зно на глав
ном пре ки да чу.

Уко ли ко не по сто ји мо гућ ност бр зог, ефи ка сног и 
без бед ног ис кљу че ња елек трич не енер ги је, мо же се 
при сту пи ти га ше њу ис кљу чи во апа ра ти ма за по чет
но га ше ња по жа ра са угљен ди ок си дом или пра хом.

Од мах по на стан ку по жа ра мо ра се при сту пи ти ње
го вом га ше њу, и исти при ја ви ти Ва тро га сној Бри га ди 
на број 93, и при сту пи ти ева ку а ци ји при сут них ли ца и 
имо ви не из објек та за хва ће ног по жа ром.

Члан56.
При ли ком из би ја ња по жа ра на бо ца ма под при ти

ском по треб но је уко ли ко се мо же из вр ши ти без бед
но за тва ра ње вен ти ла на истим ка ко би се спре чи ло 
екс пло ди ра ње бо ца.

Члан57.
Ка да се ра ди у по жа ру ла ко за па љи вих теч но сти  

по треб но је уко ли ко је то мо гу ће укло ни ти ве ће ко ли
чи не за па љи вих теч но сти и спре чи ти ши ре ње по жа
ра или екс пло зи ју по су да.

ПРЕЛАЗНЕИЗАВРШНЕОДРЕДБЕ

Члан58.
Овај Пра вил ник сту па на сна гу 7 (сед мог) да на по 

усва ја њу од стра не Пред сед ни ка Управ ног Од бо ра.

Члан59.
Из ме не и до пу не овог Пра вил ни ка вр ше се по истом 

по ступ ку као и до но ше ње.

Члан60.
Ту ма че ње од ре да ба овог Пра вил ни ка да је Управ ни 

Од бор Ле кар ске Ко мо ре.

ПРЕД СЕД НИК
Управ ног Од бо ра
“Ле кар ске Ко мо ре Ср би је”, с. р.

На осно ву чл. 24. ст. 3. За ко на о за шти ти од по жа
ра („ Слу жбе ни гла сник СРС“, бр. 37/88 и „Слу жбе ни 
гла сник РС“, бр. 53/93, 67/93 и 48/94) у ве зи са од ред
ба ма Пра вил ни ка о ми ни му му са др жи не де ла Про
гра ма обу ке рад ни ка из обла сти за шти те од по жа ра 
(„Слу жбе ни гла сник СРС“, бр. 40/90) и Пра вил ни ка о 
за шти ти од по жа ра, Управ ни Од бор „ЛЕ КАР СКЕ КО
МО РЕ СР БИ ЈЕ”, ул Кра љи це На та ли је бр. 1–3 до нео 
је да на 03.09.2008 го ди не.

ПРОГРАМОБУКЕРАДНИКА
ИЗОБЛАСТИЗАШТИТЕОДПОЖАРА

Члан1.

Овај Про грам обу ке са сто ји се од :
А:ОПСТЕГДЕЛАИ

Б:ПОСЕБНОГДЕЛА:СПЕЦИФИЧНОСТИ
ПРАВНОГЛИЦАИОБЈЕКАТА

Члан2.

А:ОПСТИДЕО:

I.ОБАВЕЗЕОРГАНИЗАЦИЈАИОРГАНА
УОБЛАСТИЗАШТИТЕОДПОЖАРА

Нор ма тив но уре ђи ва ње за шти те од по жа ра:
– Пра вил ник о за шти ти од по жа ра
– План за шти те од по жа ра 

Ор га ни зо ва ње по сло ва за шти те од по жа ра:
– ва тро га сне је ди ни це,
– слу жба за шти те од по жа ра и
– ре фе рент за шти те од по жа ра и рад ник за ду жен 

за ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње пре вен тив них ме ра  
за шти те од по жа ра.

Пре вен тив не ме ре за шти те од по жа ра:
– уре ђа ји, опре ма сред ства за га ше ње по жа ра,
– уре ђа ји и ин ста ла ци је за от кри ва ње, до ја ву га

ше ње по жа ра,
– елек трич не, вен ти ла ци о не, то плот не и дру ге ин

ста ла ци је,
– сме штај за па љи вог ма те ри ја ла,
– сме штај екс пло зив них ма те ри ја, за па љи вих теч

но сти и га со ва и 
– ва тро га сна стра за.
– пре вен тив не ме ре за шти те од по жа ра у јав ним 

објек ти ма раз ли чи тог са др жа ја по слов ни објек ти из 
обла сти дру штве них де лат но сти и сл.  

Оба ве зе у спро во ђе њу ме ра за шти те од по жа ра:
– оба ве зе ор га на, уну тра шње кон тро ле, по слов них 

ор га на од но сно функ ци о нер ко ји ру ко во ди др жав ним 
ор га ном, рад ни ка са по себ ним пра ви ма, оба ве за ма 
и овла шће њи ма, од но сно ру ко во де ћи рад ни ка у др
жав ним ор га ни ма, као и пра ва и оба ве зе оста лих 
рад ни ка.

Од го вор ност за не спро во ђе ње ме ра за шти те од по
жа ра:

– ди сци плин ска и ма те ри јал на од го вор ност рад ни
ка, као и пре кр шај на и кри вич на од го вор ност од го
вор них ли ца. 

II.ОСНОВИГОРЕЊА

– Го ре ње чвр стих ма те ри ја.
– Го ре ње теч них ма те ри ја.
– Го ре ње за па љи вих га со ва и па ра.
– Екс пло зи је.

III.УЗРОЦИНАСТАЈАЊАПОЖАРА

Позарииначинпреносатоплоте:
– про вође њем (кон дук ци јом), до ди ром (кон век ци

јом) и зра че њем (ра ди ја ци ом).

Основниузроцинастајањапожара:
– ди рек тан до дир са пла ме ном или ужа ре ним ма

те ри ја лом,
– елек трич на стру ја,
– за ва ри ва ње, ре за ње и ле мље ње,
– ат мос фер ски елек три ци тет,
– са мо за гре ва ње и са мо за па љи ва ње, 
– то плот но де ло ва ње сун ца.
– ме ха нич ка енер ги ја и
– па ље ви на.

IV.ГАШЕЊЕПОЖАРА

–Методегашењапожара.
–Средствазагашењепожара:
– во да, пе на, прах, угљен ди ок сид, ха ло ни и при руч

на сред ства.
–Мерезаштитепригашењупожара.
–Противпожарнаопрема:
– руч ни и пре во зни про тив по жар ни апа ра типо де

ла, на ме на, ак ти ви ра ње и ру ко ва ње, 
– по ста вља ње, чу ва ње и кон тро ла апа ра та за га

ше ње по за ра,

– хи дрант ска мре за за га ше ње по жа ра и
– опре ма.

V.САВРЕМЕНИТЕХНИЧКИСИСТЕМИ
ЗАОТКРИВАЊЕИГАШЕЊАПОЖАРА

–Откривањеидојавапожара:
– ауто мат ски ја вља чи по жа рајо ни за ци о ни, тер

мић ки и оп тич ки, руч ни ја вљач по жа ра,
– пре но сни пу те ви и сиг нал не цен тра ле.
–Савременаопремаиметодегашењапожара:
– из бор ти па ста бил них ин ста ла ци ја  за га ше ње 

по жа ра во дом, пе ном, пра хом, угљен ди ок си дом и 
ха ло ном.

Члан3.

Б:ПОСЕБНИДЕО:СПЕЦИФИЧНОСТИПРАВНОГ
ЛИЦАИОБЈЕКАТА:

– КОН КРЕТ НЕ ОПА СНО СТИ ОД ИЗ БИ ЈА њА ПО
ЖА РА.

– ПО СТУ ПАК У СЛУ ЧА ЈУ ИЗ БИ ЈА њА ПО ЖА РА.
– ГА ШЕ њЕ ПО ЖА РА.

Члан4.

I.КОНКРЕТНЕОПАСНОСТИОДИЗБИЈАЊА
ПОЖАРАНАОСНОВУСПЕЦИФИЧНОСТИ
УОКВИРУКОМОРЕ,АНАРОЧИТО:

1. Степен угрожености технолошког процеса
делатностикојасеодвијауоквиру,Коморе:

Основ на де лат ност „ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ
ЈЕ”, су по слов не ак тив но сти и дру штве них де лат но
сти стру ков них удру же ња ад ми ни стра тив ни по сло ви 
и сл.

Обје кат у Кра љи це На та ли је, при па да ју ка те го ри ји 
по слов но – јав них обје ка та.

Све про сто ри је су та ко де фи ни са не и опре мље ње 
да за до во ље усло ве на ме не. Про сто ри је су на мен ски 
гра ђе не ( адап та ци јом при ла го ђе не) за по слов не ак
тив но сти за да ва ње услу га из обла сти дру штве них 
де лат но сти, са пра те ћим про сто ри ја ма ад ми ни стра
тив ног и тех нич ког ка рак те ра, укуп не по вр ши не око 
180м2.

Обје кат на ме ње њен за по слов не услу ге – стру ков
ног удру же ња, при па да ју ка те го го ри ји ма лих рад них 
про сто ра, ко ји је на мен ски гра ђен и адап ти ран за 
по тре бе на ве де них ак тив но сти, као објек ти по слов
не на ме не са свим при па да ју ћим ка рак те ри сти ка ма 
Уста но ва за по слов ну на ме ну. 

У по себ ном де лу овог Про гра ма сви за по сле ни у 
„ЛЕ КАР СКОЈ КО МО РИ СР БИ ЈЕ” и “РЕ ГИ О НАЛ НИМ 
ЛЕ КАР СКИМ КО МО РА МА”, мо ра ју се упо зна ти са 
опа сно сти ма ко је су при сут не у објек ти ма по слов не 
на ме не, ко ји при па да ју гру пи про сто ри ја у ко ји ма се 
ску пља ве ћи број љу ди, као и са по сруп ком бр зе и 
ефи ка сне ева ку а ци је из објек та. 

У објек ти ма Ко мо ре, а због сво је спе ци фич но сти, 
нај ви ше је у упо тре би, ко ри шће њу и ускла ди ште њу 
ма те ри ја ли ко ји су скло ни па ље њу и го ре њу (па пир, 
ар хи ва и слич ни ма те ри ја ли) чи ја је тем пе ра ту ра па
ље ња од 185 – но вин ски па пир до 360 C0 – пи са ћи 
па пир. 

Кла са опа сно сти за папирFx III C по JUS. Z. CO. 
005, са бр зи ном са го ре ва ња рас тре си тог па пи ра од 
0.48 – 0.53 Кг/м2/мин, ко ји го ри пла ме ном и жа ром. 

Због то га по себ на па жња у објек ти ма Ко мо ре  да је 
се на чи ну и по ступ ци ма без бед ног скла ди ште ња и 
чу ва ња ар хив ске гра ђе и па пи ра, са ни тет ског ма те
ри ја ла као и об у ча ва њу свих за по сле них рад ни ка са 
пре вен тив ним ме ра ма и упо тре бом пвољ них сред
ста ва за га ше ње по жа ра кла се „А”.

По се бан део обу ке рад ни ка у објек ти ма  Ко мо ре 
од но си се на упо зна ва ње и обу ку свих за по сле них 
са опа сно сти ма од по жа ра ко је су при сут не у по
слов нимјав ним објек ти ма у де лу до брог по зна ва ња 
опа сно сти ко је пре те од из би ја ња по жа ра од но сно 
на чи ном ева ку а ци је при сут них у усло ви ма па ни ке и 
за ди мље но сти про сто ра Ле кар ске Ко мо ре.

2.Материјаликојисе,користеилиускладишта-
вајууобјектимаЛекарскеКоморе.
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Пре ма сте пе ну опа сно сти ове ма те ри је и ро бе у 
овом про сто ру при па да ју ЗА ПА љИ ВИМ МА ТЕ РИ ЈА
МА – КЛА СЕ ОПА СНО СТИ III, (Fx IIIC JUS Z.C2.005).

3. Кратак опис грађевинских материјала који
сууграђениуобјектеЛекарскеКоморе (основ-
не карактеристике конструкционих елемената
објеката)

ГлавнуконструкцијуобјекатаЛекарскеКоморе,
која се налазина петој етажи, вишеспратне по-
словно-стамбено зграде, чи не ар ми ра но бе тон ски 
ра мо ви од вер ти кал них сту бо ва и хо ри зон тал них гре
да. Ме ђу спрат ну и кров ну чи не кон струк ци ју ла ко ар
ми ра не бе тон ске пло че.

Спољ ни и но се ћи зи до ви су фа сад ни сен двич зид 
са ста вљен од сло је ва: по ду жни мал тер + ги тер блок 
+ ми не рал на ву на. 

Пре град ни зи до ви су од опе ке а за фор ми ра ње по је
ди них под про сто ра су ко ри шће не мон та жне пре гра де.

Под про сто ра је из гра ђен од не го ри вог ма те ри ја ла 
са ста вљен од сло је ва: ка мен це мент ном мал те ру + 
про ар ми ра ни бе тон + ми не рал на ву на + хи дро и зо ла
ци ја + про ар ми ра ни бе тон + на би је ни бе тон, пар кет и 
ке ра мич ке пло чи це.

Под на пло ча је из гра ђе на од не го ри вог ма те ри ја
ла, бе то на, де бљи не 30 цм. Под про сто ра је гла дак 
и за до во ља ва усло ве об зи ром да се про стор мо же 
сма тра ти не у гро же ним (зо ном си гур но сти).

Зи до ви су од раз ли чи тог ма те ри ја ла. Спољ ни зид 
је до ви си не 2,5 м од ги тер бло ко ва и опе ке обо стра
но омал те ри сан. Кров ни по кри вач је фал цо ван цреп 
и ва ло ви ти са ло нит.

Опре ма у про сто ри ја ма обје ка та Ко мо ре из ве де на 
је и при ла го ђе на тех но ло ги ји ра да, а то зна чи да су 
про сто ри је опре мље не уре ђа ји ма и ин ста ла ци ја ма 
по треб ним за нео ме та но од ви ја ње про це са ра да Ле
кар ске Ко мо ре за дру штве не де лат но сти.

НАОСНОВУУГРАђЕНИХМАТЕРИЈАЛА,ПРЕМА
JUSU.Ј.1.240,ЗАКЉУЧУЈЕМОДАОТПОРНОСТ
ПОЈЕДИНИХДЕЛОВАКОНСТРУКЦИЈЕ
ЗАДОВОЉАВА.

4.Мерезаштитеодпожаракојесуспецифичне
упојединимпроцесимакојисеодвијајууоквиру
Коморе(истимувезиправаидужностирадника
ЛекарскеКоморе)анарочито.

Ду жно сти и пра ва свих за по сле них Ко мо ре:
– Спро во ђе ње ме ра за шти те од по жа ра утвр ђе них 

За ко ном о за шти ти од по жа ра оп шитм нор ма тив ним 
ак ти ма и Пла ном за шти те од по жа ра.

– Рад ни ци са по себ ним овла шће њи ма ду жни су 
да вр ше ана ли зу ста ња за шти те од по жа ра нај ма ње 
јед ном го ди шње и на осно ву то га пред у зи ма ју од го
ва ра ју ће ме ре за по бољ ша ње и уна пре ђе ње за шти
те од по жа ра.

– Ду жно сти и пра ва рад ни ка на спро во ђе њу пре
вен тив но тех нич ких ме раре фе рен та об у хва ће ни нор
ма ти ви ма Ле кар ске Ко мо ре у оним де ло ви ма ко ји се 
од но се на ње го ву функ ци ју.

– Ду жност и пра во свих за по сле них рад ни ка Ко мо
ре, је да се об у че из обла сти за шти те од по жа ра, као 
и по ступ ци ма код ева ку а ци је за по сле них и де це из 
објек та.

5. На основу процене угрожености од пожара
објекта, односно физичко хемијским особинама
материјалакојесекористеупросторијамаобјека-
тамогућисупожари:класе„А” .Класификација
могућих пожара извршена је према стандарду
JUSZC2003(сл.л.СФРЈбр.31/79),тј.коригована
саJUSISO3941/94:

Пожари класе „А” – по жа ри чвр стих ма те ри ја 
са ства ра њем жа ра при го ре њу (др во, па пир, угаљ, 
тек стил, исл.). За га ше ње ових по жа ра ко ри сти се 
во да са до дат ком или без до дат ка, а из у зет но пе на 
или прах.

6.Наосновуочекиванихкласапожара(могући
супожари:класе''А'',предвиђенасуиодговара-
јућасредствазагашење:гашењеводом(хидрант-
ска мрежа), апарати пуњени прахом, апарати пу-
њенисаугљендиоксидом,иторучни.

Тех нич ке ка рак те ри сти ке усво је них апа ра та:
– Из гру пе апа ра та за га ше ње су вим пра хом, пред

ви ђе ни су руч ни апа ра ти озна ке ''С'', ко ји су уса гла
ше ни са стан дар до ма JUS Z.C2.035.

– Из гру пе апа ра та за га ше ње угљен ди ок си до ма, 
пред ви ђе ни су руч ни апа ра ти озна ке ''CО2'', уса гла
ше ни са стан дар дом JUS Z.C2.040.

II.ПОСТУПАКУСЛУЧАЈУИЗБИЈАЊАПОЖАРА

Так ти ка га ше ња по жа ра по мо ћу усво је них апа ра та.

III.ГАШЕЊЕПОЖАРА

Обу ка се са сто ји од:
– те о рет ског де ла,
– прак тич ног де ла – де мон стри ра ње упо тре бе апа

ра та и сред ста ва за га ше ње по жа ра са ко ји ма се 
рас по ла же у објек ти ма прав ног ли ца и

– прак тич не про ве ре зна ња.

Члан5.
Прак тич на про ве ра зна ња вр ши се усма ним или 

пи са ним пу тем – те сти ра њем, по сле из вр ше не те о
рет ске обу ке.

Члан6.
Обу ка по овом про гра му тре ба да се из во ди јед ном 

у три го ди не а прак тић на про ве ра зна ња јед ном го
ди шње.

Обу ка тра је 3 (три) школ ска ча са.

Члан7.
О из вр ше ној обу ци и прак тич ној про ве ри зна ња од

го вор но ли це во ди од го ва ра ју ћу еви ден ци ју.

Бе о град, сеп тем бар, 2008 
ПРЕД СЕД НИК
Управ ног Од бо ра  
„ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ” 

На осно ву чла на 2731. За ко на о без бед но сти и 
здра вљу на ра ду, (Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср
би је бр.101/2005), и Пра вил ни каОп штег ак та о без
бед но сти и здра вљу на ра ду,Управниодбор,„ЛЕ-
КАРСКЕКОМОРЕСРБИЈЕ”, Бе о град, ул. Кра љи це 
На та ли је бр.1–3, до нео је да на: 03.09. 2008 год.

ПРОГРАМ

ЗАОСПОСОБЉАВАЊЕЗАПОСЛЕНИХ
ЗАБЕЗБЕДАНИЗДРАВРАД

1.ОБЛАСТБЕЗБЕДНОСТИИЗДРАВЉАНАРАДУ

I.ОСПОСОБЉАВАЊЕЗАПОСЛЕНИХ
ЗАБЕЗБЕДАНИЗДРАВРАД

Члан1.
Оспо со бља ва њем за без бе дан и здрав рад за 

рад но ме сто, рад ник сти че те о риј ска и прак тич на 
зна ња из обла сти без бед но сти и здра вља на ра ду, 
упо зна је се са усло ви ма ра да, опа сно сти ма и штет
но сти ма на рад ном ме сту, са ме ра ма без бед но сти 
и здра вља на ра ду, сред стви ма и опре мом лич не 
за шти те на ра ду ко ја до при но се ве ћем сте пе ну без
бед но сти ка ко при ра ду на истом или про ме ње ном 
рад ном ме сту, та ко и при ра ду у про ме ње ном тех
но ло шком про це су, од но сно про це су ра да са но вом 
опре мом и ин стру мен ти ма за рад.

Члан2.
Оспо со бља ва ње за по сле них за без бе дан рад, ње

го во те о риј ско и прак тич но об у ча ва ње из обла сти  
без бед но сти и здра вља на ра ду вр ши се при:

– заснивањурадногодноса и рас по ре ђи ва њу на 
рад но ме сто за ко је је за по сле ни од нос за сно вао, 

– рас по ре ђи ва њу у то ку ра да, (променирадногме-
ста), 

– променама у технолошком процесу, од но сно 
про це су ра да, и 

– уво ђе ња но ве или променепостојећеопреме и 
ин стру ме на та за рад.

Члан3.
По сле из вр ше ног оспо со бља ва ња, обавезнајепро-

вераоспособљености за по сле них за без бе дан и здрав 
рад.

Члан4.
За по сле ни из чла на 2 овог Про гра ма несмеотпо-

четисасамосталнимрадом, од но сно ра дом без не
по сред ног над зо ра од стра не дру гог за по сле ног, ко га 
писменимпутемзадужује ру ко во ди лац ра ди о ни це 
у Ле кар ској Ко мо ри, сведоксенеоспособизабез-
беданрад.

Члан5.
Оспособљавањезапосленихвршисеутокурад-

ногвремена.

Члан6.
Сред ства за оспо со бља ва ње за по сле них обез бе

ђу је По сло да вацДи рек тор.

Члан7.
Свалицакојасепобилокомосновуналазеу

кругуЛекарскеКоморе: Уче ни ци, сту ден ти и дру ги 
ко ји оба вља ју про фе си о нал ну прак су или дру ги рад, 
мо ра ју и би ће упо зна ти са ме ра ма без бед но сти и 
здра вља на ра ду .

Члан8.
Евен ту ал ни из во ђа чи ра до ва и њи хо ви рад ни

ци, ко ји се по ја ве у Ле кар ској Ко мо ри, морајубити 
оспособљенизабезбеданрад, би ће упо зо ре ни на 
опа сна ме ста и штет но сти по здра вље ко ја се ја вља ју 
у тех но ло шком про це су и усме ре ни на без бед не зо не 
при кре та њу.

II.ОРГАНИЗОВАЊЕИСПРОВОђЕЊЕ
ОСПОСОБЉАВАЊАЗАПОСЛЕНИХ
ЗАБЕЗБЕДАНИЗДРАВРАД

Члан9.
Ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње оспо со бља ва ња за 

без бе дан и здрав рад, врши ЛЕКАРСКА КОМОРА
или ангажујестручнолице. Оспо со бља ва ње вр ше 
струч на ли ца у скла ду са За ко ном и Про гра мом за 
оспо со бља ва ње за по сле них из Обла сти без бед но сти 
и здра вља на ра ду.

Члан10.
Наконпријемазапосленихираспоређивања, то

ком ра да, због про ме на рад ног ме ста, извршићесе
оспособљавањезабезбеданиздраврад.

Члан11.
Време трајања оспособљавања за по сле них за 

без бе дан и здрав рад, за ви си од усло ва ра да и рад
ног ме ста на ко је се за по сле ни рас по ре ђу је.

Члан12.
Оспособљавањезапосленихзабезбеданиздрав

рад,вршисеуЛекарскојКомори.
Оспо со бља ва њем на рад ном ме сту, за по сле ни се 

упознајеса тех но ло шким про це сом ра да, опре мом 
и ин стру мен ти ма за рад, опа сно сти ма и штет но сти ма 
и ме ра ма без бед но сти и здра вља на ра ду.

Оспо со бља ва њем, за по сле них се упо зна је сатео-
ретским зна њи ма из ма те ри је без бед но сти и здра
вља на ра ду ипрактичним де лом обу ке, (на чи ном 
упо тре бе и ко ри шће њем сред ста ва и опре ме лич не 
за шти те и пру жа њу пр ве по мо ћи при по вре ђи ва њу).

III.САДРЖАЈИОБИМПРОГРАМА
ОСПОСОБЉАВАЊАЗАПОСЛЕНИХ
ЗАБЕЗБЕДАНИЗДРАВРАД

Члан13.
Са др жај и обим Про гра ма за оспо со бља ва ње за

по сле них за без бе дан и здрав рад, за ви си од усло
ва ра да на рад ном ме сту, сло же но сти по сло ва ко ји 
се оба вља ју, тех но ло шког про це са ра да, опре ме и 
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ин стру ме на та за рад, опа сно сти и штет но сти на ра
ду и др.

Члан14.
При оспо со бља ва њу из обла сти без бед но сти и 

здра вља на ра ду,запосленисемораупознати са:
1. Ор га ни за ци јом и функ ци о ни са њем без бед но сти 

и здра вља на ра ду у Ле кар ској Ко мо ри.
2. Ор га ни за ци јом ра да Ле кар ске Ко мо ре и ње ним 

ор га ни за ци о ним де ло ви ма.
3. Тех но ло шким про це сом и опа сно сти ма ко је угро

жа ва њу без бед ност при ра ду, а по себ но на рад ним 
ме сти ма у дру штве ним де лат но сти ма стру ков них удру
же ња.

4. По ступ ком и на чи ном оба вља ња рад них опе ра ци
ја ко је обез бе ђу ју за шти ту за по сле них на рад ном ме
сту, од но сно за шти ту за по сле них у рад ној сре ди ни.

5. Пра ви ма и оба ве за ма у ве зи са при ме ном про
пи са них ме ра и по сле ди ца ма ко је мо гу на ста ти, због 
не при др жа ва ња про пи са них ме ра без бед но сти и 
здра вља на ра ду.

6. Упо тре бом од го ва ра ју ћих сред ста ва и опре ме лич
не за шти те, пра вил ним и на мен ским ко ри шће њем и 
одр жа ва њем истих.

Члан15.
Про грам за оспо со бља ва ње за по сле них за без бе

дан и здрав рад, са др жи те о рет ски и прак тич ни део 
обу ке из без бед но сти и здра вља на ра ду.

Члан16.
Теоријскидеообухвата:

1.Законскепрописеизобластибезбедностии
здрављанараду:

– зна чај и циљ без бед но сти и здра вља на ра ду, 
– ор га ни за ци ја и функ ци о ни са ње без бед но сти и 

здра вља на ра ду у Ле кар ској Ко мо ри, од но сно у ор
га ни за ци о ним де ло ви ма,

– пра ва и ду жно сти , Ди рек то ра Ле кар ске Ко мо ре, 
ру ко во ди о ца ор га ни за ци о них де ло ва и не по сред них 
ор га ни за то ра по сло ва и ли ца за по сло ве без бед но
сти и здра вља на ра ду.

2.Психо-физичкиаспектбезбедностииздравља
нараду.

3.Техничказаштита:
– си гур ност при кре та њу, (опа сно сти и ме ре без

бед но сти и здра вља на ра ду), 
– опа сност од па да ,
– опа сност од уда ра,
– опа сност од про бо ја флу и да,
– за шти та од по крет них де ло ва опре ме,
– по себ не ме ре тех нич ке без бед но сти и здра вља 

на ра ду, при ра ду у дру штве ним де лат но сти ма у стру
ков ним удру же њи ма и сл.

– су до ви и ин ста ла ци је под при ти ском,
– фак то ри опа сно сти, (вр сте флу и да, ви си на при ти

ска и за пре ми на),
– ме ре си гур но сти, (ре дов на кон тро ла, при др жа ва

ње упут ста ва за рад, си гур но сни и аларм ни уре ђа ји),
– ме ста опа сно сти, 
– опа сност од уда ра елек трич не стру је,
– опа сност од слу чај ног до ди ра,
– ме ре без бед но сти и здра вља на ра ду.

1.Средстваиопремаличнезаштите:
– циљ и свр ха сред ста ва и опре ме лич не за шти те, 
– по де ла сред ста ва и опре ме лич не за шти те пре

ма на ме ни,
– сред ства и опре ма за за шти ту гла ве,
– сред ства и опре ма за за шти ту те ла,
– сред ства и опре ма за за шти ту ру ку,
– сред ства и опре ма за за шти ту но гу,
– сред ства и опре ма за за шти ту ви да.
5.Хигијенсказаштита:
– хи ги је на рад них и по мо ћих про сто ри ја,
– ми кро кли мат ски усло ви ра да,
– про фе си о нал на обо ље ња.

6.Повреденарадуипрвапомоћ:
– то ком оспо со бља ва ња за без бе дан рад, рад ник 

мо ра би ти упо знат са осно вим пој мо ви ма из пр ве по
мо ћи,

– ожи вља ва ње,
– кр ва ре ње,
– ме ха нич ке по вре де,
– хе миј ске по вре де,
– тер мич ке по вре де, 
– удар елек трич не стру је,
– сред стви ма за пру жа ње пр ве по мо ћи,
– пре нос и тран спорт по вре ђе них.

Члан17.
Прак тич на зна ња при оспо со бља ва њу из без бед

но сти и здра вља на ра ду,радникстичеизобласти:
– на чи на упо тре бе и ко ри шће ња сред ста ва и опре

ме лич не за шти те,
– пру жа ња пр ве по мо ћи при по вре ђи ва њу.

Члан18.
На рад ном ме сту радниксепрактичноупознаје са:
– тех но ло шким про це сом ра да,
– опре мом и ору ђи ма за рад,
– опа сно сти ма, штет но сти ма и ме ра ма бе зед но сти 

и здра вља на ра ду.

Члан19.
Оспо со бља ва ње за по сле них за без бе дан и здрав 

рад, вршисенаначин ко ји нај ви ше од го ва ра по тре ба
ма Ле кар ске Ко мо ре, а да се рад ник пот пу но упо зна са 
за шти том на ра ду и ти ме оспо со би за без бе дан рад.

Ко ји ће на чин оспо со бља ва ња би ти при ме њен, 
за ви си од усло ва ра да на рад ном ме сту за по сле ног, 
вр сти и сло же но сти по сло ва на рад ном ме сту, тех но
ло шког про це са ра да, апа ра та за рад и опре ме ко јом 
се рад оба вља.

Члан20.
У циљу унапређења без бед но сти и здра вља на 

ра ду, спро во ди ће се пре да ва ња са прак тич ном обу
ком и дру ги ви до ви оспо со бља ва ња за по сле них за 
без бе дан рад, као што су:

– се ми на ри у об ли ку ор га ни зо ва ња пре да ва ња 
прак тич не обу ке,

– обу ке из без бед но сти и здра вља на ра ду ко је про
ис ти чу из за кон ске оба ве зе,

– струч на ли те ра ту ра, (ча со пи си, бро шу ре и дру го),
– де мон стри ра ње упо тре бе но вих сред ста ва без

бед но сти и здра вља на ра ду.

Члан21.
За по сле ни ко ји се рас по ре ђу ју на дру га рад на ме

ста, поновосеморајуоспособити из Обла сти без
бед но сти и здра вља на ра ду, а у скла ду са по тре ба ма 
но вих рад них ме ста.

Члан22.
Ли ца ко ји оба вља ју струч не по сло ве без бед но сти 

и здра вља на ра ду, оспо со бља ва ју се и уса вр ша ва ју 
сво ја зна ња:

– пра ће њем струч не ли те ра ту ре,
– уче шћем на се ми на ри ма и сим по зи ју ми ма,
– по ха ђа њем на ста ве ко ју ор га ни зу ју струч не уста

но ве и шко ле.

Члан23.
Оспо со бља ва ње и уса вр ша ва ње за по сле них на 

струч ним по сло ви ма без бед но сти и здра вља на ра
ду, вр ши се ван рад ног вре ме на и из ван Ле кар ске 
Ко мо ре.

IV.ПРОВЕРАОСПОСОБЉЕНОСТИ
ЗАПОСЛЕНИХЗАБЕЗБЕДАНИЗДРАВРАД

Члан24.
По сле из вр ше не обу ке, од но сно по сле спро ве де

ног те о рет ског и прак тич ног оспо со бља ва ња, вр ши 
се про ве ра оспо со бље но сти за по сле них за без бе дан 
и здрав рад.

Члан25.
Про ве ра оспо со бље но сти за без бе дан и здрав рад 

за по сле них, из чла на 16. и 17. ово га Про гра ма, врши
сетестирањем.

Члан26.
Про ве ру оспо со бље но сти за без бе дан и здрав 

рад за по сле них из чла на 18. овог  Про гра ма,врши
стручнакомисија, ко ју чи не: Ли це за без бед ност и 

здра вље на ра ду, Ди рек тор Ле кар ске Ко мо ре и не по
сред ни,  ру ко во ди лац.

Члан27.
Про ве ра оспо со бље но сти за по сле них за без бе дан 

и здрав рад ко ји ни су ди рект но ве за ни за про цес про
из вод ње и ко ји не ру ку ју опа сним сред стви ма ра да, 
вршисепутемтеста.

Члан28.
Ако се при ли ком про ве ре зна ња утвр ди да за по

сле ни ни је до вољ но оспо со бљен за без бе дан рад, не
можемуседозволити:

– да са мо стал но от поч не рад на рад ном ме сту за 
ко је је за сно вао рад ни од нос,

– да на ста ви да ра ди на рад ном ме сту на ко је је 
рас по ре ђен у то ку ра да.

За за по сле не из ста ва 1. овог чла на, обукасена-
ставља, на кон че га се по но во вр ши про ве ра оспо со
бље но сти за по сле ног.

Члан29.
Ако се ни у дру гом по но вље ном по ступ ку про ве ром 

зна ња не утвр ди да је за по сле ни оспо со бљен за без
бе дан рад на од ре ђе ном рад ном ме сту, запослени
не може да обавља послове на наведеном рад-
номместу.

Члан30.
Ванредно оспособљавање за по сле них из обла

сти без бед но сти и здра вља на ра ду, вр ши ће се на 
ини ци ја ти ву:

– Ди рек тор Ле кар ске Ко мо ре,
– По слов ни се кре тар у Ле кар ској Ко мо ри,
– Ин спек то ра без бед но сти и здра вља на ра ду,
Пи сме ну одлуку о ванредном оспособљавању 

ра ди ка, до но си Ди рек тор ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ, или 
ли це ко је он овла сти.

Оспо со бља ва ње из ста ва 1. ово га чла на 30., вр ши 
ће се ка да се утвр ди:

– да рад ник не спро во ди пред ви ђе не ме ре бе зед
но сти и здра вља,

– уза стоп но по вре ђи ва ње за по сле ни у кра ћем вре
мен ском пе ри о ду, 

– и у дру гим слу ча је ви ма.

V.ЕВИДЕНЦИЈАООСПОСОБЉЕНОСТИ
ЗАПОСЛЕНИХЗАБЕЗБЕДАНИЗДРАВРАД

Члан31.
Ра ди уви да у ста ње оспо со бље но сти за по сле них 

из Обла сти без бед но сти и здра вља на ра ду, оба ве
зно је вођењеевиденције о оспо со бље но сти за по
сле них за без бе дан рад.

Члан32.
На чин во ђе ња еви ден ци је о оспо со бље но сти за по

сле них за без бе дан и здрав рад, ре гу ли сан је Пра-
вилникомовођењуевиденције.

Члан33.
Дневникрада о оспо со бље но сти за по сле них за без

бе дан и здрав рад се во ди.

Члан34.
Евиденција о оспособљености за по сле них за 

без бе дан и здрав рад се во ди.

ОСПОСОБЉАВАЊЕТРЕЋИХЛИЦА

Члан35.
Оспособљаванетрећихлица вр ши се у за ви сно

сти од раз ло га бо рав ка у Ле кар ској Ко мо рии то:
1. Ли ца ко ја су у по се ти, (сту ден ти, уче ни ци, кли јен

ти,...),
2. Ли ца ко ја  Ле кар ској Ко мо ри пру жа ју услу ге, (до

ба вља чи, из во ђа чи ра до ва,...).
Члан36.

Оспо со бља ва ње тре ћих ли ца из тач ке 1. прет ход
ног чла на, вр ши се акоистиборавеуЛекарскојКо-
моридужеод7дана.

Члан37.
Оспо со бља ва ње тре ћих ли ца из тач ке 2. чла на 35. 

Вр ши се у скло пу оспо со бља ва ња за без бе де дан и 
здрав рад.
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Члан38.
Овај Про грам оспо со бља ва ња за по сле них за без бе

дан и здрав рад, ступанаснагу и при ме њу је се 8ог 
да на, од да на одо бре ња и об ја вљи ва ња на огла сној та
бли Ле кар ске Ко мо ре и Ре ги о нал не Ле кар ске Ко мо ре.

ПРЕД СЕД НИК
УПРАВ НОГ ОД БО РА
„ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ”

На осно ву чл.13 За ко на о без бед но сти и здра вљу 
на ра ду Ре пу бли ке Ср би је, (Сл. Гл. РС бр.101/05), чл. 
19 Пра вил ни ка о на чи ну и по ступ ку про це не ри зи ка 
на рад ном ме сту и у рад ној око ли ни, (Сл. Гл. РС, бр. 
72/06 и 84/06), Ди рек тор „ЛЕКАРСКЕКОМОРЕСР-
БИЈЕ“, из Бе о гра да, ул. Кра љи це На та ли је бр.1–3, 
до нео је, да на 03.09.2008. год.:

ПЛАНИПРОГРАМ
СПРОВОђЕЊАПОСТУПКАПРОЦЕНЕ

РИЗИКАРАДНИХМЕСТАУ
„ЛЕКАРСКОЈКОМОРИСРБИЈЕ“

Београд

1.ПРАВНИОСНОВЗАПРОЦЕНУРИЗИКА,

Про це ну ри зи ка у „ЛЕКАРСКОЈКОМОРИСРБИ-
ЈЕ“из Бе о гра да ул. Кра љи це На та ли је бр.1–3, (у да-
љемтекстуЛЕКАРСКАКОМОРА), из вр ши ти у све
му пре ма од ред ба ма,

– За ко на о без бед но сти и здра вљу на ра ду, (Сл. 
Гла сник. РС. бр.101/2005)

– Пра вил ни ка о на чи ну и по ступ ку про це не ри зи ка 
на рад ном ме сту и у рад ној око ли ни (Сл. Гла сник РС 
бр. 72/2006 и 84/06),

– Ди рек ти ве Са ве та Европ ске Уни је 8ЕU), бр. 89/391
Про це ну ри зи ка од утвр ђе них опа сно сти и штет но

сти, у овој ЛЕ КАР СКОЈ КО МО РИ, из вр ши ти упо ре
ђи ва њем са зах те ви ма из Пра вил ни ка ко ји ре гу ли шу 
област без бед но сти и здра вља на ра ду у ор га ни за
ци ја ма стру ков них удру же ња у обла сти ко му нал них, 
дру штве них и лич них услу га у дру штве ним ор га ни за
ци ја ма и обла сти ма ра да.

2.ОРГАНИЗАЦИЈАИКООРДИНАЦИЈА
СПРОВОђЕЊА,ИЗМЕНАИДОПУНА

ПРОЦЕНЕРИЗИКА,

Про це ну ри зи ка у ЛЕ КАР СКОЈ КО МО РИ вр ши ће 
струч ни тим про це њи ва ча, ко ји су са ста вље ни из ре
до ва, Уго во ром ан га жо ва ног Пред у зе ћа „АН НИЗА
ШТИ ТА“ д. о. о – Бе о град, пред став ни ка По сло дав ца 
– ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ, као и пред став ни ка ме ди ци
не ра да, за слу чај по сто ја ња рад них ме ста са по ве
ћа ним ри зи ком.

Про це ну отпочети да ном до но ше ња Од лу ке о про
це ни ри зи ка, а завршити је до 31.08. 2008. го ди не.

У то ку про це не по треб но је на аде ква тан на чин кон-
султоватисвезапослене и у ЛЕ КАР СКОЈ КО МО РИ.

Ко ор ди на ци ју из ме ђу про це њи ва ча и ру ко во ђе ња 
ра дом струч ног ти ма, по треб но је вр ши ти пе ри о дич но 
– на са стан ци ма, ре фе ри са њем про це њи ва ча пре ма 
Плану координације, ко ји је у при ло гу овог Пла на и 
про гра ма.

Евен ту ал не измене и допуне акта о процени 
ри зи ка, вр ши ти на осно ву кон ти ну и ра ног пра ће ња 
ста ња без бед но сти и здра вља на ра ду у овој ЛЕ КАР
СКОЈ КО МО РИ.

Извештавањеостању без бед но сти и здра вљу на 
ра ду, у ЛЕ КАР СКОЈ КО МО РИ, вр ши ти на ре дов ним 
ре фе ри сњи маса стан ци ма, а де таљ не ана ли зе ак ту
ел но сти овог Ак та о про це ни ри зи ка вр ши ти ше сто
ме сеч но.

По сту пак про це не ри зи ка ме ња ти и до пу ња ва ти 
у скла ду са чл. 15 Пра вил ни ка о на чи ну и по ступ ку 

про це не ри зи ка на рад ном ме сту и у рад ној око ли ни 
(Сл. Гл. РС, бр. 72/2006 )

План ко ор ди на ци је спро во ђе ња по ступ ка про це не 
ри зи ка, дат је у при ло гу, овог до ку мен та.

3.СПИСАКПРОЦЕЊИВАЧАРИЗИКА,

Бу ду ћи, да се у ЛЕ КАР СКОЈ КО МО РИ, оба вља ју и 
вр ше рад не опе ра ци је, ма њег ри зи ка (по сло ви дру
штве них де лат но стиад ми ни стра тив ни по сло ви стру
ков них удру же ња до 4 за по сле на рад ни ка), где не 
по сто је по себ но из ра же не опа сно сти и штет но сти по 
здра вље и без бед ност за по сле них од про фе си о нал
них обо ље ња, по вре да на ра ду и те ле сних оште ће ња 
при из во ђе њу на пред на ве де них рад них опе ра ци ја, 
од ре ђу је се ком би но ва ни тим, из ре до ва струч ња ка 
за обла сти без бед но сти и здра вља на ра ду из Пред
у зе ћа „Ан ниЗа шти та“, д. о. о Бе о град, спе ци ја ли ста 
ме ди ци не ра да, (за слу чај по сто ја ња рад них ме ста 
са по ве ћа ним ри зи ком), као и пред став ни ци ЛЕ КАР
СКОЕ КО МО РЕ, као вр сни по зна ва о ци про це са ра
да, са мим тим и по зна ва о ци опа сно сти и штет но сти 
ко је се мо гу ја ви ти у по ступ ку из во ђе ња рад них опе
ра ци ја у овој ЛЕ КАР СКОЈ КО МО РИ.

Тимпроцењивачаје:
1. Лу ко вић Сло бо дан, Овла шће но ли це за БЗР, 

пред у зе ћа „АННИ ЗАШТИТА“ д. о. о.
2. Си мић Ве ро љуб, Ди рек тор пред у зе ћа „Ан ни – За

шти та“.
3. Гу бе ри на Чо мић Су за на, се кре тар Ле кар ске Ко

мо ре Ср би је,

4.МЕТОДЕЗАВРШЕЊЕПРОЦЕНЕРИЗИКА,

Раз ли чи тост тех но ло ги ја и ни воа ор га ни зо ва но сти 
пред у зе ћа, до ве ла је до по ја ве ве ћег бро ја оп штих 
ме то да за про це ну ри зи ка на рад ном ме сту, као што 
су ме то де:

– АUVA,
– Аустра лиј ски са ве то дав ни стан дард 2000,
– SME,
– KINNEY,
– WКО,

Иако ме ђу соб но раз ли чи те у по је ди но сти ма, сви 
на ве де ни ме то ди су у це ло сти ма ње ви ше слич ни, 
јер се ри зик на рад ном ме сту увек про це њу је на 
осно ву утвр ђе них опа сно сти и штет но сти, узи ма ју ћи 
у об зир ве ро ват но ћу њи ховг на стан ка.

То нам на ла же, да се мо ра обра ти ти на ро чи та па
жња на уче ста лост и тра ја ње из ло же но сти за по сле
них опа сно сти ма или штет но сти ма, и на те жи ну по
сле ди ца од но сно мо гу ћих по вре да или обо ље ња.

Због то га сва ки од ових ме то да об у хва та сле де ће 
ко ра ке.

1. Ин ден ти фи ка ци ју опа сно сти, мо гу ћих штет но сти, 
ана ли зу њи хо вог по ја вљи ва ња и про це ну на ста лих 
по сле ди ца,

2. про це ну ри зи ка,
3. пред лог ме ра за ели ми ни са ње или сма ње ње ни

воа ри зи ка,
4. пра ће ње ефек та пред у зе тих ме ра,
При из ра ди овог Ак та о про це ни ри зи ка, у ЛЕ КАР

СКОЈ КО МО РИ користићесекомбинованиметод 
за про це ну ри зи ка на рад ном ме сту у ви ше ко ра ка, 
ко ји је нај ви ше при ла го ђен на шим усло ви ма и тех но
ло ги ји ра да ове ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ, а ко ји об у хва
та го ре на ве де не ак тив но сти.

5.ФАЗЕИРОКОВИЗАПРОЦЕНУРИЗИКА

Почетакизрадепроценеризиказа рад на ме ста 
у овом пред у зе ћу од ре ђу је се од да на до но ше ња од
лу ке о про це ни ри зи ка а то је     год.

Завршетак процене ризика за рад на ме ста у 
овом пред у зе ћу од ре ђу је се 31. 10.2008 год.

Редовна анализа и оцена процене се од ре ђу је 
рок ко ји не мо же би ти ду жи од 31.06.2008 год.

ПроценуризикасвихраднихместауовојЛЕ-
КАРСКОЈКОМОРИизвршитиупетфазаито.

I. Припрему за про це ну из вр ши ти до 10.08.2008 
год

II. Прикупљање и анализа по да та ка за про це ну 
из вр ши ти до 25.08.2008 год.

III.Утврђивањеопасностииштетности за про це
ну ри зи ка из вр ши ти до 15.09.2008 год,

IV.Проценаризикаиутврђивањемера из вр ши ти 
до 20.10.2008 год,

V. Израда закључка и дефинисање начина из-
менеидопунеакта о про це ни ри зи ка, из вр ши ти до 
31.10.2008. год.

6.НАЧИНПРИКУПЉАЊАДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПОТРЕБНЕЗАПРОЦЕНУРИЗИКА,

Од го вор ни про це њи ва чи, од ло сно ли ца ко ја вр ше 
про це ну ри зи ка, личноприкупљају по треб ну до ку
мен та ци ју. У овој фа зи ра да на про це ни ри зи ка пред
став ник од го вор но ли це из ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ 
при ку пља по треб ну до ку мен та ци ју и из ве шта ва оста
ле чла но ве про це њи вач ког ти ма о по да ци ма бит ним 
за по сао про це не ри зи ка у овој КО МО РИ.

7.ИНФОРМИСАЊЕПРОЦЕЊИВАЧА.

Про це њи ва чи ће се ин фор ми са ти о по треб ној до
ку мен та ци ји и из ве шта ји ма, на са стан ци ма ко је за
ка зу је од го вор но ли це ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ, или пу
тем елек трон ске по ште, пре ко за по сле них рад ни ка, 
пра ће њем ствар ног ста ња без бед но сти и за шти те у 
ЛЕ КАР СКОЈ КО МО РИ.

8.КООРДИНАЦИЈАИЗМЕђУ
ПРОЦЕЊИВАЧАРИЗИКА.

Ко ор ди на ци ја из ме ђу про це њи ва ча мо ра би ти 
план ска, син хро ни зо ва на, мо ра се оба вља ти све 
вре ме тра ја ња про це са про це не и то на са стан ци ма 
овог ти ма ко је од ре ђу је сва ко днев но, од го вор но ли
це – пред став ник ове ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ, пу тем 
као што је ре че но ди рект них са та на ка, са из ве шта
ји ма, по де лом по сла и ра ци о нал ним ускла ђи ва њу 
ак тив но сти свих чи ни ла ца ти ма у по ступ ку про це не 
ри зи ка.

9.НАЧИНПРИБАВЉЊАИНФОРМАЦИЈА
ЗАПРОЦЕНУРИЗИКАОДЗАПОСЛЕНИХ.

При ли ком из ра де про це не ри зи ка, зна ча јан ак це
нат ак тив но сти да ти код при ку пља ња ин фор ма ци ја 
од за по сле них у ЛЕ КАР СКОЈ КО МО РИ, од но сно по
слов ним објек ти маРе ги о нал них Ле кар ских Ко мо ра, 
јер су те ин фор ма ци је од дра го це ног зна ча ја за све о
бу хва тан и успе шан по сао на про це ни.

Ин фор ма ци је о опа сно сти ма и штет но сти ма од за
по сле них при ку пља ју сви чла но ви про це њи вач ког ти
ма, пу тем раз го во ра или упит ни ка и уно се се у план 
ко ор ди на ци је.

10.КОНСУЛТОВАЊЕИИНФОРМИСАЊЕ
ПРЕДСТАВНИКАЗАПОСЛЕНИХОРЕЗУЛТАТИМА

ПРОЦЕНЕРИЗИКАИПРЕДУЗЕТИММЕРАМА,

Ка ко је у пи та њу ма ла ЛЕ КАР СКА КО МО РА, ко ја 
не ма ор га ни зо ван син ди кат, те ор га ни зо ва ног пред
став ни ка из ре до ва за по сле них, са мим тим не ма ни 
Од бор, ипак се овим Пла ном пред ви ђа да на кон 
за вр шет ка про це не ри зи ка као и од ре ђи ва њу ме
ра за шти те, са свим тим ак тив но сти ма на са стан ку 
свих за по сле них са од го вор ним ли цем из ЛЕ КАР
СКО ЕЈ КО МО РЕ, де таљ но упо зна ју са ре зул та ти ма 
ра да на про це ни ри зи ка, као и пред у зе тим ме ра ма 
за шти те.

11.СТУПАЊЕНАСНАГУ

Овај план и про грам, сту па ју на сна гу 8ог да на од 
да на пот пи си ва ња од стра не ди рек то ра и об ја вљи ва
ња на огла сној та бли ЛЕ КАР СКОЈ КО МО РИ.

Прилог:Планкоординације.

Планурадио,Планодобрио/ла,
Директор
„ЛЕКАРСКЕКОМОРЕСРБИЈЕ“
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На осно ву чла на 14. За ко на о без бед но сти и здра
вљу на ра ду („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је“, 
бр. 101/2005), чл 31. Управ ни Од бор „ЛЕ КАР СКЕ 
КО МО РЕ СР БИ ЈЕ” д.о.о, Бе о град, ули ца Кра љи це 
На та ли је  бр. 13, на сед ни ци одр жа ној 03.09.2008. 
го ди не  до но си:

ПРАВИЛНИК-ОПШТИАКТ
ОБЕЗБЕДНОСТИИЗДРАВЉУНАРАДУ

I.ОПШТЕОДРЕДБЕ

Члан1.
У ци љу без бед но сти и здра вља на ра ду и за шти

те, за по сле них од по вре да на ра ду, као и про фе си о
нал них обо ле ња от кла ња ња узро ка и здрав стве них 
оште ће ња на ра ду и ства ра ња што по вољ ни јих усло
ва ра да у „ЛЕКАРСКОЈКОМОРИСРБИЈЕ”и„РЕ-
ГИОНАЛНИМЛЕКАРСКИМКОМОРАМА”, (у да љем 
тек сту „Ле кар ска Ко мо ра“), спро во ди се без бед ност 
и здра вље на ра ду, на осно ву За ко на, овог Пра вил
ни ка и про пи са ко ји ре гу ли шу без бед ност и здра вље 
на ра ду.

Члан2.
Овим Пра вил ни ком по себ но се уре ђу ју сле де ћа пи

та ња:
– Без бед ност и здра вље на ра ду (об у хва та пре вен

тив не, оп ште и по себ не ме ре ко је су од зна ча ја за 
ства ра ње без бед них усло ва ра да, на ро чи то: – утвр
ђи ва ња пра ва и оба ве за по сло дав ца и за по сле них  у 
обла сти без бед но сти и здра вља на ра ду и – од го вор
но сти по сло да ва ца и за по сле них због евен ту ал них 
по вре да тих оба ве за).

– Ор га ни зо ва ње по сло ва без бед но сти и здра вља 
на ра ду.

– Утвр ђи ва ње рад них ме ста са по ве ћа ним ри зи ком 
од про фе си о нал них обо ље ња и по вре да на ра ду.

– Оспо со бља ва ње за по сле них за без бе дан и здрав 
рад.

– Слу ча је ве у ко ји ма се рад ни ку за бра њу је оба
вља ње по сло ва.

– Пре гле де и ис пи ти ва ња ору ђа за рад, елек трич
них ин ста ла ци ја и ин ста ла ци ја флу и да.

– По себ на пра ва , оба ве зе и ме ре у ве зи са без бед
но шћу и здра вљу на ра ду мла дих, же на и ин ва ли да.

– Слу ча је ве и на чин про ве ре за по сле них под ути
ца јем ал ко хо ла или дру гих сред ста ва за ви сно сти. 

Члан3.
Ор га ни за ци ја и про цес ра да у Ле кар ској Ко мо ри, 

мо ра ју би ти за сно ва ни на на уч нотех нич ким до стиг
ну ћи ма, а на ро чи то на ме ра ма и нор ма ти ви ма без
бед но сти и здра вља на ра ду.

Код сва ке про ме не ор га ни за ци је, про це са по ступ
ка ра датех но ло ги је, ре кон струк ци је и на бав ке но вих 
сред ста ва за рад, мо ра ју се спро ве сти и оси гу ра ти 
од го ва ра ју ће ме ре без бед но сти и здра вља на ра ду.

Члан4.
Про цес ра да у Ле кар ској Ко мо ри се мо ра ор га ни

зо ва ти та ко да сва ки за по сле ни оба вља по сло ве без 
опа сно сти по свој жи вот и здра вље, као и жи вот и 
здра вље оста лих за по сле них.

Уна пре ђи ва ње ор га ни за ци је про це са ра да, ко ји ма 
се га ран ту је без бед ност и здра вље за по сле них на 
ра ду, за да так је не по сред ног ру ко во ди о ца или по
сло во ђе.

Члан5.
Од го вор на ли ца у Ле кар ској Ко мо ри вр ше спро во

ђе ње и уна пре ђе ње без бед но сти и здра вља на ра
ду, и мо гу ан га жо ва ти струч не, на уч не и здрав стве не 
уста но веин сти ту ти за област без бед но сти и здра
вља на ра ду.

Члан6.
Од ред бе овог Пра вил ни ка при ме њи ва ће се на све  

за по сле не у Ле кар ској Ко мо ри, као и на ли ца ко ја се 
по би ло ком осно ву на ла зе на ра ду, или у рад ном про
сто ру  Ле кар ске Ко мо ре.

II.ПРАВА,ОБАВЕЗЕИОДГОВОРНОСТИ
ЗАПОСЛЕНИХУВЕЗИСАБЕЗБЕДНОШЋУ

ИЗДРАВЉЕМНАРАДУ

Члан7.
За по сле ни, има ју пра ва и оба ве зе:
– да при ли ком сту па ња на рад но ме сто будуоспо-

собљениза без бе дан и здрав рад и да у то ку ра да 
упот пу њу ју зна ње пу тем ино ва ци је и дру гих из во ра 
обра зо ва ња,

– да оба ве зно користеличназаштитнасредства
изаштитнуопрему за по сло ве ко је оба вља ју,

– да пре по чет ка ра да провереисправностсред-
ставарадаиопреме за рад и лич них за штит них сред
ста ва.

– да у слу ча ју не ис прав но сти лич них за штит них 
сред ста ва и опре ме, одмахизвесте непосредногру-
ководиоца,

– да при ли ком те же по вре де на ра ду, ко лек тив не 
не сре ће или еле мен тар них не по го да и слич ног, пру-
жајупомоћуотклањањупоследицаудеса,

– да по сло дав цу дајупредлоге , при мед бе и оба
ве ште ња о пи та њи ма без бед но сти и здра вља на 
ра ду,

– да контролишу своје здравље пре ма ри зи ци
ма рад ног ме ста и да се ода зо ву по зи ву на ле кар ски 
пре глед на ко ји их упу ћу је по сло да вац,

– да одбијудараде,ако им пре ти не по сред на опа
сност по жи вот и здра вље, због то га што ни су спро
ве де не про пи са не ме ре за без бед ност и здра вље на 
рад ном ме сту на ко је су од ре ђе ни, све док се те ме ре 
не обез бе де.

Члан8.
За по сле ни је оба ве зан да свој посао обавља

с пуном пажњом, без опасности по свој жи вот и 
здра вље и по жи вот оста лих за по сле них, као и без 
опа сно сти по сред ства ко ји ма по сред но или не по
сред но ру ку је.

Члан9.
За по сле ни је обавезан да се придржава свих

прописанихмера,нормативаиупутстава  без бед
но сти и здра вља на ра ду, да се ста ра о спро во ђе њу 
исте и да се ода зи ва на ле кар ске пре гле де у ци љу 
кон тро ле здрав стве ног ста ња.

Члан10.
За по сле ни је обавезандакористисвасредства

иопремузаличнузаштитунараду, да их на мен
ски ко ри сти, да па жљи во ру ку је са њи ма, да их одр
жа ва у ис прав ном ста њу и да их не за ме њу је са дру
гим рад ни ци ма.

Члан11.
Ако за по сле ном пре ти не по сред на опа сност по 

жи вот или здра вље, због то га што ни су спро ве де не 
ме ре без бед но сти и здра вља на ра ду, онимаправо
даодбиједаради на том рад ном ме сту, све до тле 
док се не спро ве ду од го вар ју ће ме ре без бед но сти и 
здра вља на ра ду.

Ако рад ник од би је да ра ди у сми слу ста ва 1.овог 
чла на, а ди рек тор сма тра да по сту пак за по сле ног ни
је оправ дан, оба ве зан је да о то ме оба ве сти ин спек
ци ју ра да. За по сле ни има пра во да од би је да ра ди 
на ору ђу за рад на мех ни зо ва ни по гон, на ко јем ни су 
по ста вље не про пи са не за штит не на пра ве, све док се 
та кве за штит не на пра ве не по ста ве.

Члан12.
За по сле ни ко ји има здрав стве не не до стат ке или 

бо лу је од бо ле сти ко је се те шко или уоп ште не мо гу 
утвр ди ти ле кар ским пре гле дом, обавезан је те не-
достатке,болести,дапријави пре сту па ња на по
сао у Ле кар ској Ко мо ри. 

Ако рад ник не по сту пи по прет ход ном ста ву, а не
до ста ци тј. бо ле сти су та кве при ро де да мо гу узро ко
ва ти смет ње у ра ду, рад ник се мо ра рас по ре ди ти на 
дру ги од го ва ра ју ћи по сао.

Члан13.
За по сле ни је ду жан да без од ла га ња пријависва-

куповреду нараду не по сред ном ор га ни за то ру по
сла од мах, а нај ка сни је у ро ку од 24 ча са од мо мен та 
на стан ка по вре де.

Члан14.
За по сле ни је ду жан да напустипосао ако то зах

те ва Ди рек тор Ле кар ске Ко мо ре или ње гов не по
сред ни ру ко во ди оц у слу ча је ви ма ка да:

– не при ме њу је про пи са не ме ре и нор ма ти ве без
бед но сти и здра вља на ра ду,

– не ко ри сти сред ства и опре му лич не за шти те на 
ра ду,

– ни је спо со бан за рад, јер се на ла зи у та квом фи
зич ком и пси хич ком ста њу да због то га до во ди у опа
сност се бе, дру ге рад ни ке и сред ства за рад.

За по сле ни ко ји је под деј ством ал ко хо ла или дру гих 
сред ста ва за ви сно сти не сме по че ти са ра дом, а уко
ли ко је по чео не сме на ста ви ти са ра дом.

III.УТВРђИВАЊЕПОВРЕДЕРАДНИХ
ОБАВЕЗАУВЕЗИСАБЕЗБЕДНОШЋУ

ИЗДРАВЉЕМНАРАДУ

Члан15.
По вре де рад них оба ве за из без бед но сти и здра вља 

на ра ду, с об зи ром на те жи ну и по сле ди це, мо гу би
ти лак ше и те же.Запосленичинилакшуповреду
раднихобавеза из без бед но сти и здра вља на ра ду:

– ако лич на за штит на сред ства не ко ри сти у на мен
ске свр хе,

– ако на мер но или не са ве сно оба вља рад не оба
ве зе у ве зи са пра ви ли ма без бед но сти и здра вља на 
ра ду,

– ако се на би ло ко ји на чин не мар но од но си пре ма 
при ме ни ме ра без бед но сти и здра вља на ра ду, без 
те жих по сле ди ца.

Члан16.
Запосленичинитежуповредураднихобавеза из 

без бед но сти и здра вља на ра ду:
– ако и на кон упо зо ре ња рад ник не ко ри сти лич на 

за штит на сред ства,
– ако се не под вр га ва пе ри о дич ним ле кар ским пре

гле ди ма,
– ако не уче ству је у ор га ни зо ва ном оспо со бља ва

њу за без бе дан рад и не при сту пи про ве ри сте че ног 
зна ња,

– ако не при ја ви од го вор ном ли цу по ја ве ко је мо гу 
про у зро ко ва ти не сре ћу на по слу,

– ако и по ред упо зо ре ња оште ћу је или де мон ти ра 
за штит не уре ђа је и на пра ве на ору ђи ма за рад на 
рад ном ме сту,

– ако нео прав да но од би ја из вр ше ње од лу ке, на ло
га или упут ства из без бед но сти и здра вља на ра ду, 
ко је до но се над ле жни ор га ни или од го вор но ли це,

– ако не пре ста не да ра ди на рад ном ме сту док се 
на ла зи под ути ца јем ал ко хо ла или дру гих сред ста ва 
за ви сно сти, по што му  је ру ко во ди лац на ре дио да об
у ста ви рад,

– ако на би ло ко ји на чин не из вр ша ва оба ве зе 
утвр ђе не овим Пра вил ни ком услед че га мо гу на сту
пи ти те же по сле ди це по здра вље или жи вот за по сле
них, од но сно ако због то га Ле кар ској Ко мо ри пре тр пи 
ма те ри јал ну ште ту.

Затежуповредуобавезаизбезбедностииздра-
вља на раду, може се изрећи и мера престанка
радногодноса.

Члан17.
Од го вор ни рад ни ци Ле кар ске Ко мо ре, чинелакше

повредераднихобавеза из без бед но сти и здра вља 
на ра ду у слу ча је ви ма не из вр ше ња ме ра без бед но
сти и здра вља на ра ду ко је су про пи са не за све за по
сле не и ако не оба вља ју сво је за дат ке, због че га би 
мо гле на ста ти штет не по сле ди це по здра вље за по
сле них или ма ња ма те ри јал на ште та.

Члан18.
Од го вор ни рад ни ци Ле кар ске Ко мо ре чине тежу

повредуодредбипрописа из без бед но сти и здра
вља на ра ду, ако услед не из вр ше ња оба ве за ко је су 
про пи са не за све рад ни ке на сту пи те шка по вре да на 
ра ду или смрт за по сле них.

Члан19.
По сту пак за утвр ђи ва ње по вре да рад них оба ве за 

из без бед но сти и здра вља на ра ду, и из ри ца ње ме
ра, вр ши се пре ма од ред ба ма За ко на о рад ним од
но си ма.
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IV.ПРАВА,ОБАВЕЗЕИОДГОВОРНОСТИ
ДГОВОРНИХЛИЦАУЛЕКАРСКОЈКОМОРИ
ИРЕГИОНАЛНИМЛЕКАРСКИМКОМОРАМА

1.ДиректорЛекарскеКоморе.

Члан20.
ДиректорЛекарскеКоморе,имаправоидужно-

сти:
– даактом,уписменојформи,одредиовлашће-

нолице за без бед ност и здра вље на ра ду,
– да пре ко ру ко во ди о ца, у про це су ра да ор га ни

зу је и обез бе ди спро во дје ње за кон ских про пи са 
из без бед но сти и здра вља на ра ду, од ре да ба овог 
Пра вил ни ка и про пи са ко јим се ре гу ли ше за шти та 
на ра ду,

– да обез бе ди фи нан сиј ска сред ства и на бав ку 
сред ста ва и опре ме за за шти ту на ра ду,

– да са ли цем ко ји оба вља струч не по сло ве без бед
но сти и здра вља на ра ду у Ле кар ској Ко мо ри ра де на 
уна пре ђе њу без бед но сти и здра вља на ра ду,

– да обез бе ди пе ри о дич не пре гле де и ис пи ти ва ња 
опре ме за рад, елек трич них ин ста ла ци ја и ин ста ла
ци ја флу и да и ис пи ти ва ња у рад ним, по моћ ним и ма
га цин ским про сто ри ја ма,

– да обез бе ди си гур ност ра да на по сло ви ма где 
пре ти опа сност по жи вот и здра вље за по сле них,

– да пред ла же ме ре без бед но сти и здра вља на ра
ду при ра ду у про це су про из вод ње,

– да по кре ће ди сци плин ски по сту пак про тив за по
сле них ко ји се не при др жа ва ју про пи са о без бед но
сти и здра вља на ра ду,

– да у слу ча ју по вре де за по сле них ор га ни зу је пру
жа ње пр ве по мо ћи,

– да по сту па по су ге сти ја ма и пи сме ним из ве шта ји
ма ли ца за без бед ност и здра вље на ра ду, 

– да за бра ни сва ку вр сту по сла и ра да ко ји пред
ста вља не по сред ну опа сност за жи вот или здра вље 
за по сле них,

– да обез бе ди уса вр ша ва ње зна ња у обла сти без
бед но сти и здра вља на ра ду ли цу, ко га од ре ди или 
ан га жу је за оба вља ње тих по сло ва.

Члан21.
ДиректорЛекарскеКоморе,имаправоиобаве-

зудазабранирадникувршењепословаодносно
раднихзадатакауследећимслучајевима:

– ако не по шту је про пи се из без бед но сти и здра
вља на ра ду и оба вља по сло ве про тив но ме ра ма си
гур но сти, услед че га се мо же по вре ди ти или за пре
ти ти по вре дом дру гим рад ни ци ма,

– ако је за те чен да оба вља по сло ве без сред ста ва 
за лич ну за шти ту, ко ја су му ста вље на на упо тре бу а 
не ко ри сти их,

– ако од би је да по сту пи по Упут стви ма за без бе дан 
рад ко је му да је не по сред ни ру ко во ди лац,

– ако се утвр ди да је од стра нио и уну шио за штит ну 
на пра ву или уре ђај и ра ди су прот но пра ви ли ма  без
бед но сти и здра вља на ра ду,

– ка да не по сред ни ру ко во ди лац или од го вор ни 
рад ник уста но ви да је рад ник до шао у на пи том ста
њу, или је под деј ством сред ста ва за ви сно сти, или се 
опио у то ку ра да.

Уда ље ње са ра да тра је све док се не утвр ди да је 
рад ник по но во спо со бан за рад, од но сно да је пре ста
ло деј ство узро ка због ко јих је био уда љен са ра да.

Члан22.
Секретар Лекарске Коморе и Регионалне Ле-

карскеКоморедужанје:
– да за по сле не на нај при клад ни ји на чин упо зна са 

усло ви ма ра да и опа сно сти ма на њи хо вом рад ном 
ме сту у про це су ра да,

– да за по сле не упо зна са на ме ном и на чи ном упо
тре бе сред ста ва лич не за шти те на ра ду,

– да стал но и не по сред но спро ве ди ме ре без бед но
сти и здра вља на ра ду,

– да за бра ни рад за по сле ном ко ји не ко ри сти на 
свом рад ном ме сту сред ства и опре му лич не без бед
но сти и здра вља,

– да од мах, а нај ка сни је у ро ку од 24 ча са, при ја ви 
Ди ре кро ру Ле кар ске Ко мо ре, од но сно ли цу за без
бед ност и здра вље на ра ду, по вре ду на ра ду,

– да Ди рек то ру  Ле кар ске Ко мо ре и ли цу за без
бед ност и здра вље на ра ду при ја ви не до ста так, квар 

или по ја ву ко ја би мо гла да угро зи жи вот или здра
вље за по сле них,

– да за бра ни рад за по сле ном ко ји је под ути ца јем 
ал ко хо ла или дру гих опој них сред ста ва,

– да по кре не ди сци плин ски по сту пак про тив за
по сле ног ко ји се не при др жа ва ју про пи са них ме ра 
без бед но сти и здра вља на ра ду и не ко ри сте лич на 
за штит на сред ства,

– во ди еви ден ци ју о за ду же њу лич них за штит них 
сред ста ва.

V.ОРГАНИЗАЦИЈАВРШЕЊАПОСЛОВА
БЕЗБЕДНОСТИИЗДРАВЉАНАРАДУ
Ли це за без бед ност и здра вље на ра ду

Члан23.
По сло ве из без бед но сти и здра вља на ра ду као и де

ло круг и овла шће ња за по сле них ко ји оба вља ју те по
сло ве, утвр ђу ју се на осно ву За ко на, овим Пра вил ни ком 
и Ак том о си сте ма ти за ци ји и опи су по сло ва и рад них за
да та ка, свакоградногместа у Ле кар ској Ко мо ри. 

По сло ве без бед но сти и здра вља на ра ду у сми слу 
чла на 15. За ко на о без бед но сти и здра вљу на ра ду, 
оба вља ће струч но ли це уну тар Ле кар ске Ко мо ре, 
у скла ду са За ко ном или на осно ву Уго во ра о по
слов нотех нич кој са рад њи са Ле кар ској Ко мо рим из 
обла сти без бед но сти и здра вља на ра ду.

Члан24.
Лицезадуженозаобављањепословабезбед-

ностииздрављанараду,дужноје:
– оби ла зи рад не и по моћ не про сто ри је и рад на ме

ста у Ле кар ској Ко мо ри и да вр ши кон тро лу да ли су 
обез бе ђе не и да ли се при ме њу ју ме ре без бед но сти 
и здра вља на ра ду,

– да за бра ни рад уко ли ко је уоче на не по сред на опа
сност по жи вот и здра вље за по сле них у про це су ра да,

– да са ра ђу је у из ра ди нор ма тив них ака та, ак та 
о про це ни ри зи ка за рад на ме ста из без бед но сти и 
здра вља на ра ду,

– да уче ству је у ор га ни зо ва њу и спро во ђе њу без
бед но сти и здра вља на ра ду,

– да уче ству је у оспо со бља ва њу за по сле них за 
без бе дан рад – те о рет ском и прак тич ном оспо со
бља ва њу за без бе дан рад и во ди про пи са ну еви ден
ци ју о оспо со бља ва њу,

– да уче ству је у ор га ни зо ва њу пе ри о дич них пре
гле да и ис пи ти ва њу опре ме за рад, елек тро ин ста
ла ци ја и ин ста ла ци ја флу и да и усло ва ра да и во ди 
еви ден ци ју о то ме,

– да уче ству је у ор га ни зо ва њу прет ход них и пе ри о
дич них ле кар ских пре гле да за по сле них и во ди од го
ва ра ју ћу еви ден ци ју,

– пред ла же ме ре за по бољ ша ње усло ва ра да, на
ро чи то на рад ном ме сту са по ве ћа ним ри зи ком,

– да по вре ђе ним рад ни ци ма на ра ду из да је про пи са
ну При ја ву о по вре ди на ра ду и о то ме во де еви ден ци ју,

– уче ству је у оба вља њу и дру гих за да та ка ко ји про
ис ти чу из За ко на и овог Пра вил ни ка као и из вр ше њу 
ре ше ња ор га на ин спек ци је ве за них за без бед ност и 
здра вље на ра ду,

– да по зах те ву не по сред них ру ко во ди ла ца вр ши 
кон тро лу да ли је рад ник под ути ца јем ал ко хо ла.

Члан25.
Ли це ко је оба вља по сло ве без бед но сти и здра

вља на ра ду, ка да уочи да на по слу рад ни ку пре ти 
не по сред на опа сност по жи вот и здра вље, удаљава
запослене са тог рад ног ме ста све до тле, док се не 
обез бе де про пи са не ме ре без бед но сти и здра вља на 
ра ду, а о то ме са чи ња ва пи сме ну бе ле шку.

Члан26.
Ли це ко је оба вља по сло ве без бед но сти и здра

вља на ра ду ду жно је да уко ли ко по сто ји опа сност за 
рад на по је ди ним ору ђи ма – уре ђа ји ма, ала ти ма или 
сред стви ма уну тра шњег тран спор та, забранирад на 
истом до мо мен та от кла ња ња из во ра опа сно сти.

VI.ОСПОСОБЉАВАЊЕЗАПОСЛЕНИХ
ЗАБЕЗБЕДАНИЗДРАВРАД

Члан27.
У скла ду са од ред ба ма чл. 27 31 За ко на о без бед

но сти и здра вљу на ра ду, ди рек тор Ле кар ске Ко мо ре 

или ли це ко је оба вља струч не по сло ве без бед но сти и 
здра вља на ра ду, ду жан је да  ор га ни зу је упо зна ва ње 
за по сле них, преступања нарад, са усло ви ма ра да 
и опа сно сти ма ве за ним за по сло ве, од но сно рад но 
ме сто, ме ра ма без бед но сти и здра вља на ра ду, тј. 
обезбеди оспособљавање запослених за безбе-
данрад, ка ко пре пр вог рас по ре ђи ва ња на по сло ве 
и рад не за дат ке,  та ко и у то ку ка сни јег ра да за по сле
них и тех но ло шких про ме на.

Члан28.
Прераспоређивањазапосленогнарадноместо,

запослениморабитиупознатса:
– тех но ло шким про це сом ра да, а по себ но са ор га ни

за ци јом по сла и ис прав ним и си гур ним на чи ном ра да,
– оп штим и по себ ним про пи си ма, ме ра ма и Упут

стви ма за без бе дан и здрав рад , као и са оба ве зом 
да се на ра ду мо ра при др жа ва ти истих, са по сле ди
ца ма ко је мо гу да на сту пе због не при др жа ва ња ме ра 
без бед но сти и здра вља на ра ду,

– лич ним, за штит ним сред стви ма за без бед ност и 
здра вље на ра ду, опре мом и уре ђа ји ма за за шти ту на 
ра ду, ко је је ду жан да ко ри сти на рад ном ме сту, са на
чи ном њи хо ве упо тре бе и на мен ским ко ри шће њем,

– пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма из без бед
но сти и здра вља на ра ду,

– оста лим ме ра ма ко је мо гу би ти од зна ча ја за за
шти ту за по сле них на ра ду.

Члан29.
Се кре тар Ле кар ске Ко мо ре или Се кре тар Ре ги о

нал не Ле кар ске Ко мо ре и ли це ко је оба вља струч не 
по сло ве без бед но сти и здра вља на ра ду, дужнису
дасестарајуооспособљавањуиупотпуњавању
знања за по сле них из без бед но сти и здра вља на ра
ду, то ком ра да, а на ро чи то при ли ком:

– из ме не тех но ло шког про це са ра да, ко ји са со
бом но си но ве по тен ци јал не опа сно сти и штет но сти 
на ра ду,

– уво дје ња но ве или про ме на по сто је ће опре ме за 
рад, ала та и сл.,

– вр ше ње ре кон струк ци је, ру ше ња, адап та ци је и сл.
– про ме на усло ва ра да,
– рас по ре ђи ва ња за по сле них на дру ге по сло ве и 

рад не за дат ке.

ПРОГРАМОСПОСОБЉАВАЊАЗАПОСЛЕНИХ
ЗАБЕЗБЕДАНИЗДРАВРАД

Члан30.
Про грам оспо со бља ва ња за по сле них за без бе дан 

и здрав рад, утвр ђу је се на осно ву ра да и по тре бе 
Ле кар ској Ко мо ри. Про грам оспо со бља ва ња за по
сле них за без бе дан и здрав рад, као и те ме, морају
битиускладусапословима ираднимзадацима
којезапослениобављају у то ку ра да. Те ме за оспо
со бља ва ње мо гу би ти у де лу про гра ма и за јед нич ке 
за по је ди не, срод не гру пе за ни ма ња.

Члан31.
Оспо со бља ва ње за по сле них за без бе дан и здрав 

рад из Обла сти без бед но сти и здра вља на ра ду, са
сто ји се од теоријскогипрактичногдела. Оспо со
бља ва ње се вр ши засвекатегоријезапосленихи
засвепословеирадне задатке -раднаместау
ЛекарскојКомори.

Члан32.
Садржај програма у делу теоријског оспосо-

бљавања за по сле них из без бед но сти и здра вља на 
ра ду об у хва та, за ви сно од по сло ва од но сно рад ног 
ме ста и из во ра опа сно сти ове те ме:

– осно ве без бед но сти и здра вља на ра ду,
– ре гу ла ти ва без бед но сти и здра вља на ра ду,
– пра ва, оба ве зе и од го вор но сти за по сле них  у 

обла сти без бед но сти и здра вља на ра ду,
– опа сно сти и штет но сти ко ји ма је рад ник из ло жен 

при вр ше њу рад них опе ра ци ја,
– ме ре без бед но сти и здра вља на ра ду за спре ча

ва ње на стан ка по вре де на ра ду и про фе си о нал них 
обо ље ња за по сле них,

– при ме на лич них за штит них сред ста ва и лич не за
штит не опре ме,

– осно ве пру жа ња пр ве по мо ћи,
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– спа са ва ње за по сле них у слу ча ју еле мен тар них 
не по го да, на чин ева ку а ци је за по сле них у слу ча ју по
жа ра, екс пло зи је и дру гих по ја ва ко је мо гу угро зи ти 
ве ћи број за по сле них.

Члан33.
По сту пак оспо со бља ва ња за по сле них за без бе дан 

и здрав рад, упо зна ва ње за по сле них са опа сно сти
ма и штет но сти ма на рад ном ме сту, ме ра ма без бед
но сти и здра вља на ра ду и по сту пак про ве ре зна ња 
за по сле них, утвр дју је се Про гра мом оспо со бља ва ња 
за по сле них за без бе дан рад у Ле кар ској Ко мо ри. 
Про грам оспо со бља ва ња за по сле них за без бе дан 
рад и ње го ве из ме не, утвр дју је ди рек тор Ле кар ске 
Ко мо ре.

VII.РАДНАМЕСТАСАПОВЕЋАНИМРИЗИКОМ
ЗАБЕЗБЕДНОСТИЗДРАВЉЕЗАПОСЛЕНОГ

Члан34.
По сло ви, од но сно рад на ме ста, на ко ји ма по сто је 

по ве ћа ни ри зик од по вре да и здрав стве них оште ће
ња и чи је се штет но де ло ва ње на рад ну спо соб ност 
и здра вље за по сле них не мо гу у пот пу но сти от кло ни
ти ме ра ма без бед но сти и здра вља на ра ду, сматрају
се послови, односно радна места са повећаним
ризиком .

По сло ви на ко ји ма по сто ји по ве ћа на опа сност од 
по вре де и обо ље ња, сматрајусеипословиодно-
снораднаместанакојимајезапослениизложен
нарочитимнапрезањима,па је због то га по треб но 
пред у зе ти по себ не ме ре без бед но сти и здра вља од
но сно да за по сле ни на њи ма ис пу ња ва ју по себ не 
здрав стве не, фи зич ке и пси хич ке усло ве, го ди не ста
ро сти, као и да по се ду ју од го ва ра ју ћу струч ност.

Послодавац једужандадонесеписмениАкто
процениризика, за сва рад на ме ста у свом Ле кар
ској Ко мо ри и да утвр ди на чин и ме ре за њи хо во от
кла ња ње.

Акт о про це ни ри зи ка за рад на ме ста у овом Ле кар
ској Ко мо ри , за сни ва се на осно ву од ре да ба чл.13 и 
14 За ко на , и на утвр ђи ва њу мо гу ћих вр ста опа сно сти 
и штет но сти на рад ном ме сту и рад ној око ли ни, а на 
осно ву ко јих се вр ши про це на ри зи ка од на стан ка по
вре да и оште ће ња здра вља за по сле ног.

Има ју ћи у ви ду све опа сно сти и штет но сти ко је су 
при сут не у по ступ ку ра да и де лат но сти овог Ле кар
ске Ко мо ре по за по сле не, процена једауЛекар-
скојКоморинепостојераднаместасаповећаним
ризиком одпрофесионалнихобољења иповреда
на раду , што ће се бли же ре гу ли са ти и од ре ди ти 
при ли ком Про це не ри зи ка свих рад них ме ста у овој  
Ле кар ској Ко мо ри.

Члан35.
Пре рас по ре ђи ва ња за по сле них на по сло ве, од но

сно рад на ме ста из прет ход ног чла на, (акосетаква
радна местапојаве), ди рек тор Ле кар ске Ко мо ре ду
жан је да упу ти за по сле ног на прет ход ни ле кар ски 
пре глед, про ве ри да ли за по сле ни ис пу ња ва зах те ве 
рад ног ме ста са по ве ћа ним ри зи ком ра да, а у то ку 
ра да вр ши ће се по вре ме но про ве ра тих усло ва, с 
тим да се за по сле ни мо ра упу ћи ва ти на пе ри о дич не 
здрав стве не пре гле де у ро ко ви ма про пи са ним Пра
ив лни ком о по ступ ку и усло ви ма прет ход них и пе ри о
дич них ле кар ских пре гле да.

За по сле ним на рад ним ме сти ма из пред ход ног 
ста ва, као и оста лим за по сле ним рад ни ци ма на по је
ди ним рад ним ме сти ма при па да од го ва ра ју ћа лич на 
за штит на опре ма, ко ја ће би ти бли же ре гу ли са на по
себ ним, пи са ним Ак том о лич ној за штит ној опре ми и 
лич ним за штит ним сред стви ма.

VIII.ПОСЕБНАБЕЗБЕДНОСТИЗДРАВЉЕ
НАРАДУЖЕНА,ОМЛАДИНЕИИНВАЛИДА

Члан36.
Же на ма, омла ди ни до 18. год. жи во та и ин ва лид

ним рад ни ци ма, осигуравасепосебнабезбедност
и здравље на раду. Пра ва же на, а по себ но труд
ни ца и мај ки са де цом, омла ди не ис под 18 го ди на и 
ин ва ли да ра да у по гле ду тра ја ња рад ног вре ме на, 
пра ва на го ди шњи од мор, ду жи на го ди шњих од мо ра, 
пла ће ног од су ства и дру гих пра ва из рад ног од но са 
бли же се уре ђу ју про пи си ма о рад ним од но си ма.

Члан38.
Же не, омал ди на и ин ва ли ди у рад ном од но су при

ли ком ра да уживају посебну заштиту на ра ду у 
скла ду са за кон ским про пи си ма.

Члан39.
УЛекарскојКоморијезабрањенрадженамана

следећимпословима:
– рад у тре ћој сме ни у про из вод њи и одр жа ва њу, 

сем за рад ни це ко је ра де на по сло ви ма за ко је по сто
ји по себ на лич на са гла сност и са гла сност над ле жног 
ор га на за рад,

– рад на пре но ше њу, уто ва ру и ис то ва ру те ре та, 
ма се пре ко 15 кг.,

– рад на дру гим по сло ви ма ко ји штет но и са на ро
чи то по ве ћа ним ри зи ком мо гу да ути чу на здра вље 
же на.

Члан40.
Запосленисасмањеномрадномспособношћу, 

рас по ре ђу је се на по сло ве на ко јим мо же ра ди ти без 
про фе си о нал не ре ха би ли та ци је и без опа сно сти за 
сма ње ње пре о ста ле рад не спо соб но сти. Рас по ре ђи
ва ње ин ва ли да ра да, вр ши се на на чин утвр ђен про
пи си ма о рад ним од но си ма.

VIII.НАБАВКАИОДРЖАВАЊЕСРЕДСТВА
ЛИЧНЕЗАШТИТЕНАРАДУ

Члан41.
Сва лич на за штит на сред ства и лич на за штит на 

опре ма ко ју ко ри сте рад ни ци, морајуусвемудаод-
говарају важећим прописима и стандардима из
безбедностииздрављанараду.

Члан42.
Налогзанабавку сред ста ва лич не без бед но сти и 

здра вља на ра ду да је ди рек тор Ле кар ске Ко мо ре или 
дру го овла шће но ли це у Ле кар ској Ко мо ри. За ква ли
тет и вр сту лич них за штит них сред ста ва и опре ме, 
при на бав ци, кон сул ту је се ли це ко је оба вља струч не 
по сло ве без бед но сти и здра вља на ра ду. Контролу 
но во на ба вље них сред ста ва и опре ме лич не за шти те, 
та ко ђе вр ши овла шће но ли це за без бед ност и здра
вље на ра ду.

Члан43.
Одржавање средстава личне заштите на ра ду 

вр ше са ми за по сле ни. Уко ли ко до дје до оште ће ња 
пре ро ка, те се сред ства лич не без бед но сти и здра
вља не мо гу упо тре бља ва ти, рад ни ку ће се пре ис те
ка ро ка да ти но во сред ство лич не за шти те на ра ду.

Члан44.
Вла сник или ли це ко ји оба вља по сло ве без бед но

сти и здра вља на ра ду, од ре ди ће по себ ним ак том, а у 
скла ду са за кон ским пре по ру ка ма, на ко јим по сло ви
ма ће се ко ја сред ства лич не за шти те и без бед но сти 
и здра вља ко ри сти ти и ро ко ве за ме не.

ПРИПАДАЈУЋАСРЕДСТВАЛИЧНЕ
ЗАШТИТЕНАРАДУ

Члан45.
Шта од личних заштитних средстава припада

радницима по радним местима уредиће се та-
беларнимделомкојићебитисаставнидеоовог
Правилника.

Члан46.
Секретар ЛекарскеКомореодносноСекретар

РегионалнеЛекарскеКомореобавезанједаиз-
вестинадлежниорганинспекцијерадао:

– о по чет ку евен ту ал них гра ђе вин ских ра до ва на 
свом објек ту,

– за ме ни, од но сно ре кон струк ци ји по сто је ће рад
не опре ме,

– из ме ни тех но ло шких про це са ра да,
– на ста лим те шким, смрт ним или ко лек тив ним по

вре да ма,
– по ја ва ма ко је мо гу или угро жа ва ју без бед ност 

за по сле них,

Члан47.
Ра ди из вр ше ња за кон ских оба ве за и омо гу ћа ва ња 

ра да ор га на ин спек ци је ра да, ди рек тор Ле кар ске Ко

мо ре је ду жан да по по ја ви ор га на ин спек ци је ра да, 
омогућинесметанпреглед: Ле кар ске Ко мо ре од но
сно Ре ги о нал не Ле кар ске Ко мо ре, рад них и по моћ
них про сто ри ја Ле кар ске Ко мо ре и ору ђа за рад.

Члан48.
Пре гле ду и над зо ру ор га на ин спек ци је ра да, оба-

везно присуствује директор или лице кога он
овласти – ли це ко је оба вља струч не по сло ве без
бед но сти и здра вља на ра ду.

Члан49.
Ди рек тор Ле кар ске Ко мо ре или Се кре тар Ре ги

о нал не Ле кар ске Ко мо ре или ли це за по сло ве без
бед но сти и здра вља на ра ду,старасеоизвршењу
Решењаорганаинспекције рада. Ор ган ин спек ци
је ра да мо ра би ти пи сме но из ве штен у ро ку од 8 да на 
по ис те ку ро ка за от кла ња ње утвр ђе них не до ста та
ка, од но сно не пра вил но сти на ре ђе них у Ре ше њу.

Члан50.
Из ве штај упу ћен ор га ну ин спек ци је ра да о из вр ше

њу ње го вог Ре ше ња, мо ра са др жа ти шта је ура ђе но 
да се уоче ни не до ста ци и не пра вил но сти от кло не, 
а уко ли ко се мо гу де ли мич но от кло ни ти због не ких 
ван ред них окол но сти или се не мо гу от кло ни ти у 
пот пу но сти, тре ба на ве сти у Из ве шта ју раз ло ге због 
ко јих ни је би ло мо гу ће удо во љи ти Ре ше њу, из не ти 
раз ло ге за тра же ње про ду же ња ро ка и да ти пред лог 
ро ка за из вр ше ње Ре ше ња.

Члан51.
По вре де на ра ду се морајуредовноевидентира-

ти у Лекарској Комори, а по вре ђе ном рад ни ку се 
издаје Пријава о повреди на раду у року од 24
часаодмоментанастанкаповреде. Под по вре дом 
на ра ду сма тра се сва ка по вре да за по сле них про зро
ко ва на не по сред ним и крат ко трај ним ме ха нич ким, 
фи зич ким или хе миј ским деј ством, ако је та ква по ја ва 
узроч но ве за на за оба вља ње по сла на од ре ђе ном 
рад ном ме сту, каои задобијенаповредаприликом
доласка на рад и одласка са рада кући, на слу-
жбеномпуту и дру ге не сре ће ре гу ли са не од го ва ра
ју ћим за кон ским про пи си ма.

Члан52.
Ди рек тор Ле кар ске Ко мо ре,се кре тар Ре ги о нал не 

ле кар ске Ко мо ре од но сно ли це за по сло ве без бед но
сти и здра вља на ра ду, ду жан је да о сва кој смрт ној, 
ко лек тив ној и те шкој по вре ди на ра ду, екс пло зи ји и 
ха ва ри ји, као и о по ја ви ко ја би мо гла да угро зи без
бед ност за по сле них,одмах,анајкаснијеурокуод
24часаизвестинадлежнуинспекцијурада.

Члан53.
На ме сту ра да где по сто ји опа сност од по вре да или 

је до шло до по вре де, не може се дозволити рад 
све док Ди рек тор Ле кар ске Ко мо ре, или ли це  ко ји 
оба вља струч не по сло ве без бед но сти и здра вља на 
ра ду, не утвр де да су от кло ње ни из во ри опа сно сти, 
од но сно узро ци због ко јих је мо гло до ћи или је до шло 
до по вре де на ра ду.

Члан54.
На ме сту где се до го ди ла те шка или ко лек тив на 

или по вре да са смрт ним ис хо дом, несмесеништа
мењатидоксенеспроведеувиђај. О сва ком уви
ђа ју са чи ња ва се За пи сник у ко ме се упи су је чи ње
нич но ста ње.

IX.ПРВАПОМОЋУСЛУЧАЈУПОВРЕДА
ИЛИЕЛЕМЕНТАРНИХНЕПОГОДА

Члан55.
Првупомоћрадницимауслучајуповреде,тро-

вањаилинаглогобољења,пружасекретаркоморе
односносекретарРегионалнеЛекарскеКоморе.

Члан56.

У Ле кар ској Ко мо ри, а на ро чи то у по слов ним, скла
ди шним и про из вод ним објек ти ма, мо ра ју се на вид
ним и при сту пач ним ме сти ма поставитиормарићис
потребнимсанитетскимматеријаломзапружање
првепомоћи.
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Члан57.
У слу ча ју еле мен тар не не по го де, екс пло зи је, по

жа ра или дру ге ко лек тив не не зго де, ди рек тор Ле кар
ске Ко мо ре и ли це за по сло ве без бед но сти , дужни
судаорганизујемере за ева ку а ци ју и спа са ва ње 
за по сле них. 

XОПШТЕМЕРЕБЕЗБЕДНОСТИИЗДРАВЉА
НАРАДУИОБАВЕЗЕОУСЛОВИМАРАДА

Члан58.
Све рад не и по моћ не про сто ри је ле кар ске ко мо ре 

од но сно ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре, од но сно њи
хо ви са став ни еле мен ти, мо ра ју би ти ура ђе ни у скла
ду са од ред ба ма Пра вил ни ка о ме ра ма без бед но сти 
и здра вља на ра ду за гра дје вин ске објек те на ме ње
не за рад не и по моћ не про сто ри је , а за оба вља ње 
пред ви ђе не дру штве не де лат но сти.

Члан59.
Опре ма за рад и уре ђа ји  сред ства за рад, мо гу 

се упо тре бља ва ти са мо за од ре ђе ну свр ху и на ме ну. 
Си гур но сне и за штит не на пра ве, мо ра ју би ти по ста
вље не и ко ри шће не та ко да пру жа ју мак си мал ну за
шти ту при ра ду. Свасредствазарад мо ра ју би ти у 
скла ду са про пи си ма, пе ри о дич но пре гле да ва на и у 
за кон ски од ре ђе ним ро ко ви ма ис пи ти ва на.

Члан60.
Букаивибрације у рад ном про сто ру, (уко ли ко се 

по ја ве), мо ра се сма њи ти и до ве сти на нај ма њу до
зво ље ну гра ни цу, пре ма ва же ћим про пи си ма о бу ци. 
За по сле ни ко ји су из ло же ни по ве ћа ној бу ци мо ра ју 
ко ри сти ти сред ства лич не за шти те на ра ду и за шти
те слу ха.

Члан61.
Ра ди без бед но сти за по сле них на ра ду, превоз,

утовар,истовар,складиштењеичувањеробе, мо
же се оба вља ти самоисправним транспортними
саобраћајнимсредствима и пре ма ва же ћим про пи
си ма, упут стви ма, де кла ра ци ја ма, ате сти ма и ро ко ви
ма упо тре бљи во сти. 

Члан62.
Опаснаместа, (раз вод ни ор ма ни и про вод ни ци под 

на по ном), мо ра ју би ти про пи сно обе ле же ни, за шти
ће ни од ме ха нич ких оште ће ња и сло бод ног при ла за. 

Све елек тро ин стал ци је у Ле кар ској Ко мо ри, као и 
осве тље ња, мо ра ју би ти из ве де не у скла ду са тех нич
ким про пи си ма и стан дар дом. Сва ору ђа и уре ђа ји за 
рад, мо ра ју има ти за штит не на пра ве, би ти узе мље ни 
и за шти ће ни од слу чај ног ел. на по на и до ди ра, као и 
пе ри о дич но ис пи та ни у за кон ски пред ви ђе ним ро ко
ви ма.Свакирад-поправкауређајаподнапономје
забрањен.

Члан63.
Од ат мос фер ског пра жње ња, ударагрома, морају

битизаштићенисвиобјекти, згра де, скла ди шта за
па љи вих ма те ри ја и сл. пре ма ва же ћим про пи си ма.

Члан64.
Лако запаљиви материјали, ( за па љи ве теч но

сти), мо гу се др жа ти са мо у од го ва ра ју ћим по су да
ма и про сто ру ма га ци на на мен ски из гра ђе ном у те 
свр хе, на си гур ном ме сту и под над зо ром. Овим ма
те ри ја ма мо гу ру ко ва ти са мо по себ но об у че на ли ца. 
На по су да ма у ко ји ма се на ла зе опа сне ма те ри је, 
морапостојати ознакаштасадрже. При ли ком ра
да са опа сним ма те ри ја ма, за бра ње но је пу ше ње и 
упо тре ба отво ре ног пла ме на, ужа ре них пред ме та и 
упо тре ба ала та ко ји вар ни чи.

Члан65.
Основна мера безбедности и здравља  на ра-

дууЛекарскојКомори, је до след но спро во ђе ње и 
при др жа ва ње ме ра без бед но сти и здра вља  на ра ду, 
при ра ду у рад ним про сто ри ја ма у ад ми ни стра ци ји, 
ре дов на и све о бу хват на кон тро ла и пре глед уре ђа ја 
за рад ,елек трич них ин ста ла ци ја, као и усло ва рад
не сре ди не код за то овла ће не уста но ве, са ци љем 
утвр ђи ва ња да ли су на свим на ве де ним уре ђа ји ма и 
сред стви ма, од но сно опре ми ра да у Ле кар ској Ко мо
ри, при ме ње не све ме ре и нор ма ти ви  без бед но сти и 
здра вља на ра ду.

Члан66.
У евентуалном складишту техничких гасова

изапаљивихтечности,забрањенојепушењеи
употребаотвореногпламена ,каоиалатакоји
варничи.

Члан67.
По прав ке и ин тер вен ци је на елек трич ним и дру гим 

ин ста ла ци ја ма и опре ми у Ле кар ској Ко мо ри и ма га

ци ни ма, мо гу вр ши ти са мо за то овла шће на и струч на 
ли ца. О тим по прав ка ма и ин тер ван ци ја ма, водисе
посебнаевиденција.

СЛУЧАЈЕВИИНАЧИНПРОВЕРЕЗАПОСЛЕНИХ
ПОДУТИЦАЈЕМАЛКОХОЛАИЛИДРУГИХ

СРЕДСТАВАЗАВИСНОСТИ.

Члан68.
У Ле кар ској Ко мо ри ни је до зво љен рад за по сле

ни ма ако се утвр ди да су под ути ца јен ал ко хо ла или 
дру гих сред ста ва за ви сно сти.

Не по сред ни ру ко во ди лац или ли це за по сло ве без
бед но сти и здра вља на ра ду , ако по сум ња да је не
ки за по сле ни под ути ца јем ал ко хо ла , ду жан је да  
истог, од стар ни са по сла и да га упу ти у нај бли жу 
здрав стве ну ор га ни за ци ју на кон тро лу ал ко хо хо ли
са но сти.

Ако се утвр ди по зи ти ван тест на ал ко хол, тро шко ве 
пре гле дате ста сно си сам за по сле ни иистичините-
жуповредураднеобавезе.

XII.ПРЕЛАЗНЕИЗАВРШНЕОДРЕДБЕ

Члан69.
Ме ре без бед но сти и здра вља на ра ду, утвр ђе не 

овим Пра вил ни ком спро во ди ће се у „ЛЕ КАР СКОЈ 
КО МО РИ СР БИ ЈЕ” и „РЕГИ О НАЛ НИМ ЛЕ КАР СКИМ 
КО МО РА МА”, као и све ме ре без бед но сти и здра вља 
на ра ду утвр ђе не За ко ном и про пи си ма о без бед но
сти и здра вљу на ра ду – БЗР.

Члан70.
Из ме не и до пу не овог Пра вил ни ка вр ши ће се на 

на чин и по по ступ ку утвр ђе ним За ко ном.

Члан71.
Овајправилникступанаснагу8-огданаоддана

потписивањаодстранеПредседникаУправногод-
бора иобјављивања на огласној табли Лекарске
КомореСрбијеиРегионалнихЛекарскихКомора.

Пред сед ник 
Управ ног од бо ра
„ЛЕКАРСКЕКОМОРЕСРБИЈЕ“
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