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Уз фИ НА СИЈ СКИ ЛИ зИНГ

ЛАК шЕ ДО МЕ ДИ ЦИН СКЕ ОПРЕ МЕ

Успе шна са рад ња из ме ђу Ле кар ске ко мо ре Ср би је и бан ке број 1 у 
Ср би ји – Banca Intesa ad Beograd, прак тич но је упот пу ње на ус по ста
вља њем са рад ње из ме ђу ко мо ре и ли зинг ком па ни је Intesa Leasing 
Beograd. На тај на чин је чи та ва па ле та но вих – ли зинг про из во да 
по ста ла бли жа и под по вољ нијм усло ви ма до ступ на свим чла но
ви ма Ле кар ске ко мо ре Ср би је. 
Фи нан си ра ње но ве и по лов не ме ди цин ске опре ме под усло ви ма 
на ме ње ним ис кљу чи во Чла но ви ма ко мо ре и уз спе ци јал не усло ве 
за оси гу ра ње опре ме, отва ра Чла но ви ма чи тав низ но вих по слов
них мо гућ но сти и пред ста вља пра ви пут ка да љем по ди за њу ква
ли те та услу ге на бав ком но ве или по лов не опре ме.
Ка ко би по ме ну ти па кет про из во да био бли жи Чла но ви ма ко мо ре, 
де таљ ни је ин фор ма ци је и про це ду ру за ре а ли за ци ју зах те ва мо
гу ће је спро ве сти и у екс по зи ту ра ма Banca Intesa Beograd укљу че
ним у оба вља ње ли зинг по сло ва.

Про иЗ Во Ди

Осим по ме ну тог фи нан си ра ња но ве и по лов не опре ме у по ну ди 
Intesa Leasing Beograd на ла зе се и сле де ћи про из во ди:
Фи нан си ра ње на бав ке но вих и по лов них пут нич ких во зи ла,
Фи нан си ра ње на бав ке но вих и по лов них ко мер ци јал них во зи ла.

Фи нан си ра ње на бав ке но вих и по лов них пут нич ких во зи ла
– на ша по ну да ће и у оте жа ним усло ви ма учи ни ти на бав ку но вог 
пут нич ког во зи ла ра ци о нал ном и еко но мич ном.
Фи нан си ра ње на бав ке но вих и по лов них ко мер ци јал них во зи ла 
– ка ко би тран спорт не по тре бе би ле на нај јед но став ни ји на чин за
до во ље не, пред ла же мо на бав ку но вог или по лов ног ко мер ци јал
ног во зи ла пу тем ли зин га уз мо гућ ност фи нан си ра ња ПДВ у ви
ше ме сеч них ра та

о На ма

Ком па ни ју Intesa Leasing Beograd, ко ји чи ни тим мла дих струч
ња ка оку пље них око за јед нич ког ци ља – по ста ти јед на од во де
ћих ли зинг ком па ни ја на на шем тр жи шту, осно ва на је 2006. го ди
не. Је дан од основ них стра те шких од ред ни ца ком па ни је је ну ђе ње 
чи та ве па ле те но вих про из во да и при ла го ђа ва ње по ну де по тре ба
ма кли је на та. 
Ко ри сте ћи ре но ме и сна гу Banca Intesa Beograd и ис ку ства оста
лих ли зинг ком па ни ја ко је по слу ју у са ста ву гру па ци је Intesa San
paolo пла ни ра мо да у крат ком пе ри о ду по ста не мо јед на од во де
ћих ли зинг ку ћа у зе мљи. У при лог то ме да смо на пра вом пу ту да 
то и оста ва ри мо го во ри по да так да ком па ни ја бе ле жи кон ти ну и
ран раст по свим зна чај ним по ка за те љи ма по сло ва ња.
Го ди на ко ја је за све уче сни ке на фи нан сиј ском тр жи шту до не
ла огром не фи нан сиј ске иза зо ве, по твр ди ла нам је да је стра те
ги ја ко ју при ме њу је мо од са мог по чет ка по сло ва ња по ка за ла ви
ше не го оправ да на.
Ко ри шће ње ис ку ста ва оста лих ли зинг ку ћа из гру па ци је у ци љу 
пра во вре ме ног при ла го ђа ва ња из ме ње ним по тре ба ма тр жи шта, ја
сна ори јен та ци ја ка по сте пе ном ра сту порт фо лиа уз ква ли те ну ана
ли зу по сло ва ња по тен циј лних кли је на та и њи хо вих зах те ва, стал
на ко му ни ка ци ја са ко ри сни ци ма ли зин га и за јед нич ки на по ри у 
пре ва зи ла же њу њи хо вих про бле ма до ве ли су нас у по зи ци ју да у 
нај не ста бил но јој го ди ни у но ви јој исто ри ји по слу је мо ста бил но, а 
не што ни жи обим по слов них ак тив но сти на тр жи шту ис ко ри сти мо 
за да ља уна пре ђе ња на ших про из во да и ква ли те та услу ге.

коН ТакТ

Ка ко би иза шли у су срет ва шим зах те ви ма и за јед нич ки ана ли зи
ра ли по тен ци јал не зах те ве пре по ру чу је мо да кон так ти ра те Аген
те и Ме на џе ре про да је спе ци ја ли зо ва не за фи нан си ра ње опре ме. 
Ово је од ве ли ког зна ча ја пре све га у ци љу кон сул та ци је да ли је 
од ре ђе на опре ма по год на за фи нан си ра ње пу тем ли зин га. Кон
такт бро је ви су 011/2025429, 011/2025425

По што ва не ко ле ги ни це 
и ко ле ге, 

Verba volant, littera manet

У
 
 
ве ре на сам да Вам се 
пр ви број на шег ча
со пи са сви део. Број на 

пи сма и те ле фон ски по зи ви са 
по хва ла ма и одо бра ва њем нам 
то по твр ђу ју. Сви ма је дра го што 
је по сле ви ше од шездесет го
ди на об но вљен, у за бо рав дав
но ода гнан, „Гла сник“ Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је.

На рав но да нам је и да ље нео п ход но Ва ше ми шље ње 
и по др шка. Дра ге ко ле ги ни це и ко ле ге, са мо уз Ва шу 
по моћ ча со пис мо же да бу де чи та ни ји и бо љи..

Пр ви број „Гла сни ка“ упу ћен је по штом, бес плат но на 
адре се свих чла но ва ЛКС (то је та да би ло ви ше од 28.500 
ле ка ра). На жа лост ча со пис ни је уру чен свим чла но ви
ма. За хва љу ју ћи По шти Ср би је, ко ја нам је вра ћа ла не
ис по ру че не по шиљ ке, до шли смо до за кључ ка да адре
се, ко је су чла но ви на ве ли при под но ше њу зах те ва за 
учла ње ње у Ле кар ску ко мо ру Ср би је, не од го ва ра ју чи
ње нич ном ста њу.

Вра ће но нам је ви ше од 2000 при ме ра ка ча со пи са, 
што зна чи да чла но ви не ста ну ју на адре са ма на ве де
ним у лич ним кар та ма. Не по знат је број при ме ра ка ко
ји су за вр ши ли по ред по штан ских сан ду чи ћа. Ду жна 
сам да овом при ли ком пот се тим чла но ве Ле кар ске ко
мо ре Ср би је на оба ве зу при ја ве сва ке на ста ле про ме не 
сво јој ре ги о нал ној ле кар ској ко мо ри (про ме на адре се, 
рад ног ме ста, пре зи ме на…).

Апе лу јем на чи та о це ових ре до ва да про ве ре у свом 
окру же њу, да ли су ко ле ге при ми ле „Гла сник“ и уко ли
ко ни су, сту пе у кон такт са струч ном слу жбом сво је ре
ги о нал не ле кар ске Ко мо ре.

Сти ца јем исто риј ских окол но сти ле ка ри од 1945. го ди
не ни су има ли сво ју ко мо ру и сто га, без сво је кри ви це, 
до кра ја не по зна ју над ле жно сти, мо гућ но сти, пра ва, 
од го вор ност и оба ве зе, ка ко по је ди нач не, та ко и уза јам
не. Оне су ја сно де фи ни са не на шим Ста ту том, пра вил
ни ци ма, по слов ни ци ма и Про гра мом ЛКС.

Ле ка ри Ср би је за слу жу ју да бу ду у пот пу но сти оба
ве ште ни о ра ду сво је ко мо ре.

Ми ће мо се за то и да ље тру ди ти да наш „Гла сник“ пру
жи члан ству пот пу не ин фор ма ци је о све оп штем де ло
ва њу свих сег ме на та ЛКС, а ов де бих са мо по ме ну ла да 
је рад свих ле ка ра у ЛКС во лон тер ски.

Дра ги при ја те љи, же лим вам 
Сре ћан Бо жић!
Срећ ну и успе шну 2010. го ди ну

прим. др На да ра дан-ми ло ван чев
пред сед ник при вре ме ног Уре ђи вач ког од бо ра 
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Пи ше прим. др Та тја на 
Ра до са вље вић, ди рек торка 

Ле кар ске ко мо ре Ср би је

По што ва не ко ле ги ни це 
и ко ле ге,

П
ред ва ма је дру ги број 
Гла сни ка, овог пу та 
дво број, у ко ме мо же те 
про чи та ти о то ме чи ме 

су се ба ви ли љу ди ко ји вас пред
ста вља ју у Ле кар ској ко мо ри Ср би је по след њих ме се ци. 
Лич но, по но сна сам на тим љу ди ко ји са пу но ен ту зи
ја зма и ра до сти ко ри сте при ли ку да да ју до при нос по
бољ ша њу по је ди них сег ме на та жи во та, ра да и ста ту са 
ле ка ра у Ср би ји.

Мо жда не ки ма то не из гле да мно го и ја ко ва жно, а 
мо жда не ки ма од на ших ко ле га то што је ура ђе но ни
ка да не ће би ти до вољ но и ва жно. За то сам, при пре ма
ју ћи се да вам се обра тим у „Гла сни ку“, од лу чи ла да на
чи ним ре тро спек ти ву, у сти лу ста рог до брог фил ма, у 
ко ме се по ја вљу ју ду хо ви прет ход них , са да шњег и бу
ду ћих Бо жи ћа. Са мо што сам  хте ла да вам пред ста
вим ме сец но вем бар. Но вем бар сле де ће го ди не за ви
си ће од свих нас.

Но вем бар 2006. Из бо ри за Ле кар ску ко мо ру оба вље ни 
су у ма ју ме се цу 2006. го ди не. На Ви дов дан те го ди не, 
ве ри фи ко ва ни су ман да ти де ле га ти ма Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је и та да је про пао по ку шај да се де ле га ти ма на мет
не до ку мент ста ту та, иза ко га они ни су мо гли да ста ну. 
Фор ми ра не су рад не гру пе за из ра ду Ста ту та и Ко дек са 
ме ди цин ске ети ке. И та ко, без струч не по мо ћи, без нов
ца да ан га жу ју прав ни ке, ле ка ри су би ли пре пу ште ни 
се би да на пра ве ова два нај ва жни ја до ку мен та.

Ме ђу њи ма је би ло ен ту зи ја ста и по што је ово мо је 
лич но ви ђе ње тих да на, усу ди ћу се да ка жем, и зло на
мер них љу ди. Сре ћа за све нас да су љу ди до бре во ље би
ли у ве ћи ни. У сеп тем бру исте го ди не, Скуп шти на Ле кар
ске ко мо ре Ср би је је по сле осам са ти ве ћа ња до не ла та 
два до ку мен та и та да нам се учи ни ло да је вре ме за сла
вље, да нас са мо да ни де ле од об ја вљи ва ња тек ста Ста ту
та и по чет ка ра да Ко мо ре ко ји смо сви је два че ка ли. 

По сле са мо два да на, за по че ла је пр ља ва кам па ња чи
ји је циљ био да Ко мо ра ни кад не за жи ви, јер је оспо рен 
на чин до но ше ња Ста ту та, ла жи ма, по ли тич ким сплет
ка ма, при ти сци ма на ча сне љу де ко ји су у то ме уче
ство ва ли. Та је кам па ња озна чи ла но вем бар 2006. Ма ло 
се ко се ћа да су та да по сто ја ли ми ни стри ко ор ди на то
ри, да је ми ни стар здра вља под нео остав ку. Да кле, но
вем бар 2006. био је пун на пи са у но ви на ма, по ли тич
ких пам фле та, по ли тич ких ига ра, при ти са ка, гла си на, 
ети ке ти ра ња љу ди...

И за хва љу ју ћи лич ној хра бро сти и ин те гри те ту не
ко ли ци не ко ле га, сна зи ар гу ме на та и јед ном тон ском 
за пи су ко ји је пре ку цан имао осам де сет стра на и све
до чио о исти ни, Ста тут је об ја вљен у де цем бру у Слу
жбе ном гла сни ку и ко мо ра је об но ви ла рад.

Но вем бар 2007. Кам па ња упи са ле ка ра у име ник Ле
кар ске ко мо ре Ср би је упра во се за вр ши ла, тра ја ла је 
од по чет ка сем тем бра до кра ја ок то бра. По но во су но
ви не пу не оп ту жби, да ле ка ри мо ра ју за упис у Ко мо
ру да да ју по сто ти ну евра, да је то огро ман но вац, ко
ји ће се по тро ши ти. Та ко ђе се го во ри ло о то ме да упис 
не ће ус пе ти, и да ће све то про па сти. Ле кар ска ко мо ра 
Ср би је је у про сто ру Син ди ка та ле ка ра и фар ма це у та 
Ср би је у Бран ко вој 8, као под ста нар, и да ље не ма за по
сле не, са мо во лон те ре, ко ји су ус пе ли да у пет кан це
ла ри ја ши ром Ср би је за два ме се ца упи шу 26.000 ле
ка ра у име ник ЛКС. 

Се ћа мо се ру жних ре до ва пред се ди шти ма ре ги о нал
них ко мо ра, али и упор но сти да об ја сни мо ко ле га ма да 
све то мо гу по сла ти и по штом, али се се ћа мо и рол ни 
па пи ра са пот пи си ма од ко јих је сва ки де се ти пот пис 
ле ка ра, ко је је је дан од син ди ка та, уве за не цр ве ном ма
шни цом од нео у Ми ни стар ство здра вља пре те ћи штрај
ком због бри ге за ле ка ре и њи хо ве при хо де. Лич но, се
ћам се пу то ва ња по Ср би ји и ви ше сат них са ста на ка са 
гнев ним ко ле га ма ко ји не ве ру ју у до бру на ме ру, не на
у че ни свих прет ход них го ди на да би ло ко ме ве ру ју. Се
ћам се ки ло ме та ра и ки ло ме та ра про ве де них у жу то
зеленом „спар ку“, ко јим ме је на све те са стан ке во зи ла 
мо ја дру га ри ца. Ко ле ге су би ле сум њи ча ве. Ја лич но, оп
ти ми ста јер смо по ла ко сви гра ди ли за јед нич ки тим.

Но вем бар 2008. 22. ок то бра је пред сед ник Ре пу бли ке 
Бо рис  Та дић по де лио у До му на род не скуп шти не пр
ве ли цен це, а он да смо кре ну ли да де ли мо ко ле га ма 
ли цен це по Ср би ји. „Спарк“ је по но во кре нуо по Ср би
ји. У ме ђу вре ме ну, у ав гу сту ме се цу смо оспо ри ли пред 
Устав ним су дом члан 277. За ко на о здрав стве ној за шти
ти, ве зан за за бра ну до пун ског ра да ле ка ри ма из др
жав ног сек то ра у при ват ној прак си. Ми ни стар здра вља 
ни је мо гао да по ве ру је да стру ка по пр ви пут ар гу мен
то ва но шти ти сво је ин те ре се.

У ме ди ји ма је све ви ше чла на ка о ле ка ри ма и њи
хо вим гре шка ма или бар о оно ме што но ви на ри под
ра зу ме ва ју под тим. Про зи ва ју нас ми ни стар здра вља, 
јав ност и па ци јен ти због су до ва ча сти. Не чу је се об ја
шње ње да је то као по ве рен по сао из у зет но ва жно и да 
не мо же да се де си пре ко но ћи. У су до ве се ши ром Ср
би је би ра ју нај бо љи ле ка ри, ко ји ма ће по сао у су до ви
ма ча сти би ти нај те жи.
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Ле кар ска ко мо ра Ср би је члан је Стал ног 
ко ми те та ле ка ра Евро пе – европ ске ко мо ре, 
Удру же ња ко мо ра Цен трал не и Ју го и сточ не 
Евро пе, а пред при је мом смо у Свет ску 
ме ди цин ску асо ци ја ци ју и у Удру же ње 
ме ди цин ских спе ци ја ли ста Евро пе , 
на жа лост, из о ста је са рад ња са Срп ским 
ле кар ским дру штвом, док је са рад ња са 
Ми ни стар ством здра вља на ни ском ни воу

ХРО НО ЛО ГИ ЈА СТИ ЦА њА ПРА ВА

Но вем бар ске ме не
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Исто вре ме но се би ра ју и по себ ни од бо ри ко ји по чи њу 
да се ба ве стру ком. Устав ни суд, ко ји ни да нас ни је ре
шио наш зах тев за оце ну устав но сти чла на 277. раз ма
тра зах тев јед ног де ле га та да се уки не Ле кар ска ко мо
ра Ср би је због на вод них не пра вил но сти у до но ше њу 
Ста ту та. То је вре ме нај ве ћег за до вољ ства што ле ка ри 
у Ср би ји ко нач но, по сле 63 го ди не до би ја ју ли цен це и 
вре ме спо зна је да не за ви сност Ле кар ске ко мо ре Ср би
је ле жи у ње ној фи на сиј ској не за ви сно сти.

И ко нач но но вем бар 2009. го ди не у Ле кар ској ко мо ри 
ак тив но ра де по себ ни од бо ри, и по ре ги о ни ма, и од бо ри 
ко мо ре. Они рас пра вља ју о свим пи та њи ма ве за ним за 
све сег мен те ле кар ста ва, ка ко за при мар ну здрав стве
ну за шти ту, та ко и за се кун дар ну и тер ци јар ну, за про
бле ме при ват не прак се и др жав них ин сти ту ци ја, ме
ди ци не ра да, хит не по мо ћи, струч ног над зо ра. Ра де и 
пр во сте пе ни су до ви ча сти. 

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је члан Стал ног ко ми те та ле
ка ра Евро пе – европ ске ко мо ре, Удру же ња ко мо ра Цен
трал не и Ју го и сточ не Евро пе, а пред при је мом смо у 
Свет ску ме ди цин ску асо ци ја ци ју и у Удру же ње ме ди
цин ских спе ци ја ли ста Евро пе. У сеп тем бру смо би ли до
ма ћи ни са ми та 16 ко мо ра Евро пе, са основ ном те мом 
кон ти ни у ра не ме ди цин ске еду ка ци је. На  жа лост, из о
ста је са рад ња са Срп ским ле кар ским дру штвом, са рад ња 
са Ми ни стар ством здра вља је на ни ском ни воу. При мер 
то га је сте да нам је од стра не прав ни ка Ми ни стар ства 
здра вља оспо ре но чак и пра во да са ми ор га ни зу је мо соп
стве не про гра ме кон ти ни у ра не ме ди цин ске еду ка ци је, 
ве за не за по ве ре не по сло ве, због че га они ни су бо до ва ни 
од стра не Здрав стве ног са ве та Ре пу бли ке Ср би је. 

Ле кар ска ко мо ра не ће од у ста ти да сво ја пра ва о то
ме по тра жи на ре дов ним су до ви ма. 

Спор не тач ке у са рад њи са Ми ни стар ством здра вља 
су на рав но за бра на до пун ског ра да, укљу чи ва ње при
ват не прак се у си стем здрав стве ног оси гу ра ња и здрав
стве не за шти те, про ти вље ње Ко мо ре уво ђе њу фи скал
них ка са, ка ко у при ват не, та ко и у др жав не здрав стве не 
уста но ве. што се од но са са Ре пу блич ким за во дом за 
здрав стве ну за шти ту ти че, по сле тврд њи ве за них за зло
у по тре бу про пи си ва ња ре це па та од стра не по је ди них 
ко ле га и по кре та ња по ступ ка пред су до ви ма ча сти од 
стра не РЗ ЗО, ко ји под ра зу ме ва ју да је на тој уста но ви 
те рет до ка зи ва ња зло у по тре ба, пре ма Ко мо ри је упу
ће на по ну да за са рад њу ве за но за при ме ну ка пи та ци
о не фор му ле. Сва пи та ња при сти гла у Ко мо ру по сле 
три би не о ка пи та ци ји пре до че на су струч ња ци ма РЗ
ЗО и на ве ћи ну су до би је ни од го во ри, ко ји се на ла зе на 
сај ту Ле кар ске ко мо ре Ср би је. По себ ни од бо ри за јав
но здра вље и при мар ну здрав стве ну за шти ту за у зе ли 
су ста во ве по во дом пра вил ни ка о ИД бро ју, што је пре
до че но РЗ ЗОу. 

У Здрав стве ном са ве ту Ре пу бли ке Ср би је пред став ник 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је во ди пра ву ро вов ску бит ку за 
ин те рес Ко мо ре да се што пре укљу чи у акре ди та ци ју 
про гра ма кон ти ни у ра не ме ди цин ске еду ка ци је, а све 
у ци љу да по ну ђе ни про гра ми бу ду што ква ли тет ни ји, 
до ступ ни сви ма и што јеф ти ни ји, да би и про цес при
ку пља ња бо до ва у 2010. био што лак ши за ле ка ре.

Но вем бар 2010 – шта нам до но си? То ће за ви си ти од 
на ше за јед нич ке упор но сти, од бро ја ко ле га ко ји ће нам 
се при дру жи ти на овом пу ту. Све то у ци љу да се ле кар
ска стру ка и про фе си ја у Ср би ји вра ти на оно ме сто ко
је јој при па да ло свих ових го ди на, а на ко ме ни је би ла 
јер је би ла раз је ди ње на.

У Бе о гра ду, 30. 11. 2009.

„Спарком” кроз Србију и до колега
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П
о след њих ме се ци у жи жи ин те ре со ва ња ле
ка ра и оста лих за по сле них у уста но ва ма на 
при мар ном ни воу здрав стве не за шти те у Ре
пу бли ци Ср би ји је ка пи та ци ја. Го то во да не ма 

за по сле них у здрав стве ном си сте му ко ји овај тер мин 
ни су чу ли у ви ше на вра та, али је до ско ро, за ве ћи ну 
њих, ње го во зна че ње би ла јед на ве ли ка не по зна ни ца.

Про је кат По др шка при ме ни ка пи та ци је у при мар ној 
здрав стве ној за шти ти у Ср би ји је кроз ак тив но сти ко је 
тра ју од сеп тем бра 2007. го ди не обез бе дио тех нич ку и 
струч ну по моћ за 28 пи лот про је ка та до мо ва здра вља 
у Ср би ји са ци љем по ве ћа ња ефи ка сно сти и ква ли те та 
при мар не здрав стве не за шти те. Ка пи та ци ја, као но ви 
на чин фи нан си ра ња, пра ти ову ре фор му. На ци о нал ни 
парт не ри по ме ну тог про јек та у овом про це су су Ми ни
стар ство здра вља Ре пу бли ке Ср би је, Ре пу блич ки за вод 
за здрав стве но оси гу ра ње Ср би је и Ин сти тут за јав но 
здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“.

Вра ћа ње по ве ре ња 

Ми ни стар здра вља Ре пу бли ке Ср би је, проф. др То ми-
ца ми ло са вље вић је, сво је вре ме но, о ка пи та ци ји ре као 
сле де ће: „Сва ки гра ђа нин Ср би је тре ба ло би да има свог 
иза бра ног ле ка ра и мо ра да зна ка ко се зо ве ње гов ле
кар. То је пут вра ћа ња по ве ре ња у здрав стве ни си стем. 
Ка пи та ци ја под ра зу ме ва про ме ну на чи на фи нан си ра
ња због то га што се прет по ста вља да тај на чин фи нан
си ра ња са др жи не ке де ло ве ко ји се ти чу мо ти ви са ња 
док то ра и се ста ра у до мо ви ма здра вља да ра де мно го 
ви ше пре вен тив них пре гле да ко ји су пла ни ра ни у ра
ду до мо ва здра вља. Ни је ка пи та ци ја са ма по се би циљ, 
она под ра зу ме ва да ви пла ћа те дом здра вља не по то ме 
ко ли ко има ква дра та и љу ди, већ по то ме ко ли ко гра
ђа на гра ви ти ра том до му здравља...“.

Са дру ге стра не, го спо ђа све тла на Ву кај ло вић, ди
рек тор ка РЗ ЗО, о ка пи та ци ји го во ри на сле де ћи на чин: 
„Си стем ка пи та ци је тре ба ло би да до не се ве ће за до вољ
ство и ле ка ру и па ци јен ту, ле ка ру кроз аде кват ну на
гра ду за уло же ни труд, а па ци јен ту ве ћу бри гу за ње га 
и ње го во здра вље. Си стем под ра зу ме ва да ле кар бу де 
пла ћен пре ма бро ју па ци је на та ко ји су опре де ље ни за 
ње га, а опре де ље ње па ци јен та пре ма од ре ђе ном ле ка
ру за ви си од ква ли те та пру же не услу ге. Сва ка ко да ће 
па ци јент би ра ти ле ка ра ко ји за ње га има ви ше вре ме
на и ко ји се бо ље бри не о ње го вом здра вљу. што се ти че 
са ме фор му ле пла ћа ња, она ће за по че так би ти јед но
став на, а ка сни је на до гра ђи ва на. За по че так се пла ни
ра да ле кар на основ ну за ра ду бу де до дат но сти му ли
сан пре ма бро ју опре де ље них па ци је на та. Ка сни је ће у 
ту фор му лу би ти уве де ни не ки дру ги кри те ри ју ми као 

што је, ре ци мо, број пре вен тив
них пре гле да...“.

Схва та ју ћи зна чај про ме не на
чи на фи нан си ра ња при мар не 
здрав стве не за шти те не са мо за 
ко ри сни ке здрав стве них услу га 
већ и за све сво је чла но ве, ле ка
ре ко ји ра де на при мар ном ни
воу здрав стве не за шти те, Ле кар
ска ко мо ра Ср би је је, пре ко свог 
По себ ног од бо ра за јав но здра
вље и при мар ну здрав стве ну за
шти ту у др жав ној прак си, ор га

ни зо ва ла три би ну на те му ка пи та ци је ко ја је одр жа на 
у Скуп шти ни оп шти не Но ви Бе о град, 2. но вем бра 2009. 
Три би ни су при су ство ва ли пред став ни ци 61 до ма здра
вља и дру гих за ин те ре со ва них здрав стве них уста но ва 
из др жав ног и при ват ног сек то ра.

Гост три би не био је го спо дин Ву ка шин ра ду ло вић, 
из вр шни ди рек тор РЗ ЗО за раз вој, ко ји је при сут не упо
знао са еле мен ти ма пред ло же не ка пи та ци о не фор му ле 
и од го ва рао на њи хо ва пи та ња. У де лу тек ста ко ји сле ди 
би ће ре чи о де фи ни ци ји са ме ка пи та ци је, на чи ну на ко
ји овај на чин пла ћа ња функ ци о ни ше, као и о де та љи ма 
ка пи та ци о не фор му ле и нај че шће по ста вља ним пи та
њи ма и не до у ми ца ма ве за ним за ње ну при ме ну.

Ме ха ни зам пла ћа ња 

Ка пи та ци ја пред ста вља ме ха ни зам пла ћа ња где ле
кар по је ди нац или здрав стве на уста но ва до би ја уна
пред од ре ђе ни фик сни из нос сред ста ва за од ре ђе ни 
вре мен ски пе ри од (ме сеч но, тро ме сеч но, го ди шње) за 
сва ког по је дин ца ко ји се ре ги стро вао код тог ле ка ра 
или здрав стве не уста но ве ка ко би обез бе ди ла пру жа
ње свих пред ви ђе них здрав стве них услу га (на при мар
ном, се кун дар ном или тер ци јар ном ни о ву).

Из нос нов ца ко ји се обез бе ђу је је уна пред де фи ни сан 
и не за ви си  од то га ко је су услу ге у том вре мен ском пе
ри о ду пру же не. Код овог на чи на пла ћа ња ле кар по је
ди нац или здрав стве на уста но ва сно се зна ча јан ри зик, 
уства ри са ма здрав стве на уста но ва на не ки на чин по
ста је ма ло здрав стве но оси гу ра ње. Из нос ка пи та ци је 
се од ре ђу је у од но су на оче ки ва не тро шко ве пру жа ња 
здрав стве не за шти те. Не ки по је дин ци ће по ста ти озбиљ
но бо ле сни и тре ба ће им ле че ње ко је ко шта мно го ви ше 
не го што је из нос утвр ђен ка пи та ци јом, за уз врат дру ги 
не ће би ти бо ле сни и не ће им тре ба ти ни јед на здрав стве
на услу га. Код ка пи та ци је као пре до ми нат ног ме ха ни
зма пла ћа ња мо же мо го во ри ти о три основ на мо де ла:

 > 8
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 1. Све услу ге се пла ћа ју ка пи та ци јом;
2. Део це не сва ке услу ге се пла ћа кроз на кна ду ко

ја се од ре ђу је ка пи та ци јом, а део це не сва ке услу ге се 
пла ћа на кна дом за услу гу;

3. Нај ве ћи део услу га се пла ћа ка пи та ци јом, али се 
не ке од њих, чи је пру жа ње се по себ но сти му ли ше (пре
вен тив не услу ге...) пла ћа ју по себ но.

Ис ку ства мно гих зе ма ља по ка зу ју да су тро шко ви 
пру жа ња при мар не здрав стве не за шти те сни же ни при
ме ном ка пи та ци је као до ми нант ног на чи на пла ћа ња. 
Ка пи та ци ја, у тим слу ча је ви ма, пред ста вља ин стру
мент сма ње ња тро шко ва кроз обез бе ђи ва ње сти му ла
ци је да ва о ци ма здрав стве них услу га да пру жа ју услу
ге на што ефи ка сни ји на чин.

Пла ћа ње по услу зи

По сто ји из ра зи та за бри ну тост мно гих зе ма ља да пла
ћа ње ка пи та ци јом, у ве ли кој ме ри ни је по ве за но за 
обез бе ђи ва њем ква ли тет них здрав стве них услу га. Због 
то га мно ге зе мље уво де раз ли чи те ин ди ка то ре уз по
мо ћу ко јих по ку а ша ва ју да и на дру ги на чин вред ну ју 
здрав стве не услу ге ко је се пру жа ју у при мар ној здрав
стве ној за шти ти. Је дан од нај ком пли ко ва ни јих си сте ма 
ин ди ка то ра при ме њу је се у Ве ли кој Бри та ни ји. 

На чи ни пла ћа ња ле ка ра, нај че шће, у свим зе мља ма 
пред ста вља ју ме ша ви ну го ре по ме ну тих си сте ма. Не ке 
ак тив но сти ле ка ра ла ко је де фи ни са ти и кон тро ли са ти 
и за те ак тив но сти оправ да но је при ме ни ти на чин пла
ћа ња по услу зи. С дру ге стра не не ке дру ге ак тив но сти 
мно го је те же де фи ни са ти. По сто је од ре ђе не ак тив но
сти ко је тре ба сна жно по др жа ва ти а то се пре све га од
но си на уло гу пре вен ци је у при ма ра ној здрав стве ној 
за шти ти. Ово се нај лак ше по сти же уво ђе њем ка пи та
ци је уз не ке ак тив но сти ко је се пла ћа ју по услу зи(иму
ни за ци ја, ма ла хи рур ги ја...). 

Ис ку ство раз ли чи тих зе ма ља по ка зу је да је нај бо љи 
на чин пла ћа ња при мар не здрав стве не за шти те за пра во 
ме шо ви ти мо дел и ком би но ва ње ка пи та ци јом са пла
ћа њем на кна де за услу гу уз пра вил но ком би но ва ње 
раз ли чи тих еле ме на та ко ји тре ба да обез бе де пра вил
но сти му ли са ње да ва о ца здрав стве них услу га ка ко би 
обез бе ди ли здрав стве ну услу гу не са мо на нај ра ци о
нал ни ји, ве ћи на нај ква ли тет ни ји на чин. Али, ка ко је 
јед ном ре као Боб Еванс: „Је ди ни на чин да пла ти те док
то ре је сте да ме ња те си стем сва ке три го ди не, јер ће они 
до та да на чи на чин да га ис ко ри сте у сво ју ко рист“.

У слу ча ју при мар не здрав стве не за шти те у Ре пу бли
ци Ср би ји, пред ло же ни мо дел пла ћа ња од 1. ја ну а ра 
2010. го ди не би из гле дао ова ко:

За ра да ле ка ра ће се са сто ја ти из два де ла – фик сног, 
ко ји би, по оно ме ка ко ства ри тре нут но сто је, из но сио 
70% са да шње за ра де, и ва ри ја бил ног ко ји ће се те о рет
ски кре та ти од 0 одсто до 60 одсто са да шње за ра де. Ти
ме би ми ни мал на за ра да ле ка ра од по чет ка 2010.го ди не 
из но си ла 70 одсто са да шње за ра де, док би мак си мал
на за ра да до сти гла 130 одсто од за ра де ко ја се оства ру
је до кра ја 2009. године.

Ва ри ја бил ни део за ра де за ви си ће од учин ка сва ког 
по је ди нач ног ле ка ра у четири раз ли чи те ка те го ри је: ре
ги стра ци ја, ра ци о нал ност, ефи ка сност и ква ли тет.

Сва ки од ових еле ме на та ути ца ће на ва ри ја бил ни део 
за ра де у сле де ћем од но су:

Ре ги стра ци ја – 40 одсто
Ра ци о нал ност – 40 одсто
Ефи ка сност – 10 одсто
Ква ли тет – 10 одсто
Ове че ти ри ка те го ри је ће пред ста вља ти и еле мен те за 

скла па ње уго во ра из ме ђу РЗ ЗО и до мо ва здра вља.

Ка те го ри ја ре ги стра ци је би, у овом мо мен ту, би ла 
пред ста вље на пре ко бро ја нор ма ли зо ва них па ци је на
та. Ово прак тич но зна чи да би сва ки ле кар за сва ког 
опре де ље ног па ци јен та, у за ви сно сти од ње го ве ста
ро сти до би јао од ре ђе ни број бо до ва. Ко рек ци ја пре ма 
ста ро сним гру па ма из гле да ла би ова ко:

Гру па Го ди не 
– од

Го ди не 
– до

Ко е фи ци јент 
ко рек ци је

I Ма ње од 1 3.00

II 1 7 1.90

III 7 19 0.88

IV 19 50 0.84

V 50 65 1.40

VI 65 75 2.20

VII 75 и ви ше 3.00

У по чет ку, као осно ва за оства ре ни про це нат ре ги стра
ци је, ко ри стио би се про сеч но оства ре ни број нор ма ли
зо ва них па ци је на та по иза бра ном ле ка ру у Ре пу бли ци 
Ср би ји. На при мер, тај број по иза бра ном ле ка ру оп ште 
ме ди ци не у ме се цу ју ну 2009. из но си 914. То прак тич но 
зна чи да би, по кри те ри ју ма из ју на 2009, сва ки ле кар 
ко ји има 914 нор ма ли зо ва них па ци је на та имао мак си

мал них 40 одсто у ка те го ри ји ре ги стра ци је. За сва ку од 
по ме ну ту че ти ри ка те го ри је, са гле да на су од сту па ња од 
про се ка на осно ву ко јих ће се вред но ва ти рад ле ка ра.

Раци он ал из ација предс тавља прос е чн у вредно
ст  лекова  пр описан их  н а рецепт по осигур анику.  И з 
укупне сум е изуз ет и  су лек ови за леч ење кар ци нома, 
 ХИ В а и још не ки х  бо лести.

Као пример нав одимо просечну вредност лекова про
пис аних п о  осиг уранику  у  јуну 2009 . године.

РЕФЕРЕНТНЕ ВРЕДНОСТИ – РЕГИСТРАЦИЈА ЈУН, 2009.

СЛУжБА

ПРОСЕЧНЕ (РЕФЕРЕНТНЕ) 
ВРЕДНОСТИ ЗА КАТЕГОРИЈУ 

РЕГИСТРАЦИЈА 
– НОРМАЛИЗОВАН БРОЈ 

ПАЦИЈЕНАТА

ОПшТА ПРАКСА 914

ГИНЕКОЛОГИЈА 1,178

ПЕДИЈАТРИЈА 827

 ТЕжИНСКИ КОЕФИЦИЈЕНТ 
(УЧЕшЋЕ У КОНАЧНОМ БРОЈУ 

БОДОВА) ЗА КАТЕГОРИЈУ 
РЕГИСТРАЦИЈА

 40.00%

 РАСПОДЕЛА БОДОВА У 
ЗАВИСНОСТИ ОД ОДСТУПАњА 

ОД ПРОСЕКА

Коначан 
број 

поена

 МАњЕ ОД 50% 0

 ОД 50% ДО 25% 1

 ОД 25% ДО 10% 2

 ОД 10% ДО 5% 3

ОДСТУПАњЕ ОД 5% ДО 0% 4

ОД ПРОСЕЧНЕ ОД 0% ДО 5% 5

ВРЕДНОСТИ ОД 5% ДО 10% 6

 ОД 10% ДО 25% 8

 ОД 25% ДО 50% 9

 ВИшЕ ОД 50% 10
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РЕФЕРЕНТНЕ ВРЕДНОСТИ – РАЦИОНАЛНОСТ ЈУН, 2009.

Ефи ка сност пред ста вља од нос ре а ли зо ва ног и уго во
ре ног рад ног вре ме на, на осно ву нор ма ти ва од ре ђе них 
од стра не Ин сти ту та за јав но здра вље Ср би је „Др Ми
лан Јо ва но вић Ба тут“.

Ч етв рта категори ја  која  ути че  н а варијабил ни  део  зараде 
је ст е квалитет.  У поче тку ће  се  кв алитет  саг ледавати  кроз 
пр евенти вни  рад, од нос но кро з  одно с броја  пр евентивни х 
 пр ег леда и  ук уп ног броја прегледа.

Де таљ ни ји и об у хват ни ји при ступ ана ли зи по ну ђе
не ка пи та ци о не фор му ле зах те вао би мно го ви ше про
сто ра и вре ме на. Оно што је из ве сно је то да је ово ње на 
по чет на вер зи ја ко ја ће се у пер спек ти ви на до гра ђи ва
ти и то еле мен ти ма по пут бро ја упу та за ле че ње на ви
шим ни во и ма здрав стве не за шти те и сл.

Пред став ни ци Ле кар ске ко мо ре Ср би је су у скоро сва
ко днев ним кон так ти ма са над ле жни ма у РЗ ЗО. Оно што 
по се бо ра ду је је из ра же на спрем ност над ле жних из Ре
пу блич ког за во да за здрав стве но оси гу ра ње да са слу
ша ју и ува же ар гу мен те ЛКС и дру гих ре ле вант них 
пред став ни ка ле кар ске стру ке по пут Син ди ка та ле ка
ра и фар ма це у та Ср би је.

До овог тре нут ка раз ма тра не су при мед бе ЛКС ве за не 
за мор би ди тет ну струк ту ру ко ри сни ка здрав стве не за
шти те, за те ри то ри јал ну раз у ђе ност по је ди них до мо ва 
здра вља, ува же не су при мед бе ве за не за спе ци ја ли за
ци је иза бра них ле ка ра ко је у пр вом тре нут ку ни су аде
кват но са гле да но као и оне ко је се од но се на ми ну ли 
рад и још не ке те ме из обла сти рад них од но са. Охра
бру је спрем ност над ле жних у РЗ ЗО да о сва ком спор
ном пи та њу ве за ном за фи нан си ра ње раз го ва ра ју са 
пред став ни ци ма ле кар ске про фе си је, уз мак си мал но 
ува жа ва ње објек тив них чи ње ни ца.

Си гур но је да ће се рад на до гра ђи ва њу ка пи та ци о
не фор му ле на ста ви ти.

Вре ме ће по ка за ти све ње не пред но сти и ма не, као и 
ко ри сти ка ко за ко ри сни ке здрав стве них услу га у це
ли ни, та ко и за си стем здрав стве не за шти те и оне ко ји 
пру жа ју здрав стве не услу ге.

Још јед на ствар је из ве сна – Ле кар ска ко мо ра Ср би
је ни у јед ном тре нут ку не ће до зво ли ти да гу бит ни ци 
услед про ме не на чи на фи нан си ра ња при мар не здрав
стве не за шти те у Ср би ји бу ду ле ка ри.

Др алек сан дар ра до са вље вић,
по моћ ник ди рек тор ке ЛКС за др жав ни сек тор 

и члан По себ ног од бо ра ЛКС за јав но здра вље и 
при мар ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си

РЕФЕРЕНТНЕ ВРЕДНОСТИ – ПРЕВЕНЦИЈА ЈУН, 2009.

СЛУжБА
ПРОСЕЧНЕ (РЕФЕРЕНТНЕ) 

ВРЕДНОСТИ ЗА КАТЕГОРИЈУ 
ПРЕВЕНЦИЈА

ОПшТА ПРАКСА 4.12%

ГИНЕКОЛОГИЈА 37.63%

ПЕДИЈАТРИЈА 14.71%

 ТЕжИНСКИ КОЕФИЦИЈЕНТ 
(УЧЕшЋЕ У КОНАЧНОМ БРОЈУ 

БОДОВА) ЗА КАТЕГОРИЈУ 
ПРЕВЕНЦИЈА

 10.00%

РАСПОДЕЛА БОДОВА У 
ЗАВИСНОСТИ ОД ОДСТУПАњА 

ОД ПРОСЕКА

Коначан 
број 

поена

 МАњЕ ОД 50% 0

 ОД 50% ДО 25% 1

 ОД 25% ДО 10% 2

 ОД 10% ДО 5% 3

ОДСТУПАњЕ ОД 5% ДО 0% 4

ОД ПРОСЕЧНЕ ОД 0% ДО 5% 5

ВРЕДНОСТИ ОД 5% ДО 10% 6

 ОД 10% ДО 25% 8

 ОД 25% ДО 50% 9

 ВИшЕ ОД 50% 10

РЕФЕРЕНТНЕ ВРЕДНОСТИ – ЕФИКАСНОСТ ЈУН, 2009.

СЛУжБА
ПРОСЕЧНЕ (РЕФЕРЕНТНЕ) 

ВРЕДНОСТИ ЗА КАТЕГОРИЈУ 
ЕФИКАСНОСТ

ОПшТА ПРАКСА 112.20%

ГИНЕКОЛОГИЈА 88.62%

ПЕДИЈАТРИЈА 125.62%

 ТЕжИНСКИ КОЕФИЦИЈЕНТ 
(УЧЕшЋЕ У КОНАЧНОМ БРОЈУ 

БОДОВА) ЗА КАТЕГОРИЈУ 
ЕФИКАСНОСТ

 10.00%

РАСПОДЕЛА БОДОВА У 
ЗАВИСНОСТИ ОД ОДСТУПАњА 

ОД ПРОСЕКА

Коначан 
број 

поена

 МАњЕ ОД 50% 0

 ОД 50% ДО 25% 1

 ОД 25% ДО 10% 2

 ОД 10% ДО 5% 3

ОДСТУПАњЕ ОД 5% ДО 0% 4

ОД ПРОСЕЧНЕ ОД 0% ДО 5% 5

ВРЕДНОСТИ ОД 5% ДО 10% 6

 ОД 10% ДО 25% 8

 ОД 25% ДО 50% 9

 ВИшЕ ОД 50% 10

СЛУжБА
ПРОСЕЧНЕ (РЕФЕРЕНТНЕ) 

ВРЕДНОСТИ ЗА КАТЕГОРИЈУ 
РАЦИОНАЛНОСТИ

ОПшТА ПРАКСА 2,746.92 динара

ГИНЕКОЛОГИЈА 731.18 динара

ПЕДИЈАТРИЈА 819.45 динара

 ТЕжИНСКИ КОЕФИЦИЈЕНТ 
(УЧЕшЋЕ У КОНАЧНОМ БРОЈУ 

БОДОВА) ЗА КАТЕГОРИЈУ 
РАЦИОНАЛНОСТ

 40.00%

 РАСПОДЕЛА БОДОВА У 
ЗАВИСНОСТИ ОД ОДСТУПАњА 

ОД ПРОСЕКА

Коначан 
број 

поена

 ВИшЕ ОД 50% 0

 ОД 25% ДО 50% 1

 ОД 10% ДО 25% 2

 ОД 5% ДО 10% 3

ОДСТУПАњЕ ОД 0% ДО 5% 4

ОД ПРОСЕЧНЕ ОД 5% ДО 0% 5

ВРЕДНОСТИ ОД 10% ДО 5% 6

 ОД 25% ДО 10% 8

 ОД 50% ДО 25% 9

 МАњЕ ОД 50% 10
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Л
е кар ској Ко мо ри Ср би је ука за на је част да бу
де до ма ћин 16. Сим по зи ју ма Ле кар ских ко мо
ра Цен трал не и Ис точ не Евро пе. Сим по зи јум 
је одр жан у Бе о гра ду од 17. до 19. сеп тем ба ра 

ове го ди не. Цен трал на те ма би ла је „Бу дућ ност ле кар
ске про фе си је“.

Де ле га ци је су има ле при ли ку да да ју и сво је на ци о
нал не из ве шта је. Си мул та ним пре во ђе њем с ен гле ског 
и не мач ког је зи ка свим уче сни ци ма је омо гу ће но да 
без на по ра пра те и уче ству ју у ра ду сим по зи ју ма. Уго
сти ли смо прет став ни ке 16 европ ских зе ма ља, ге не рал
ног се кре та ра Свет ске здрав стве не асо ци ја ци је (WХА) 
го спо ди на др от ма ра кло и бе ра, ге не рал ну се кре тар ку 
CPME (Com mi te’ per ma nent des me de cins – Цен трал на 
ле кар ска ко мо ра Евро пе са се ди штем у Бри се лу) го спо
ђу dr jur. Li set te Tid dens-Eng wir da, пред сед ни ка Оде
ље ња за ме ђу на род не по сло ве Са ве зне ле кар ске ко мо
ре Не мач ке го спо ди на dr Ra min Wal ter Par sa-Par si и 
пред сед ни ка UEMSа (Уни је ле ка ра спе ци ја ли ста Евро
пе) го спо ди на др Злат ка Фра са.

Из ла га ња, ко ја смо пра ти ли то ком два да на би ће об
ја вље на у овом и сле де ћем бро ју Гла сни ка.

На све ча ном отва ра њу у Бе лом Дво ру го сте су по здра
ви ли пре сто ло на след ник алек сан дар ка ра ђор ђе вић, 
ди рек тор ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је прим. др сци Та-
тја на ра до са вље вић као и го сти пред став ни ци CPME, 
WХА и Са ве зне лекарске ко мо ре Не мач ке.

Рас ко шан хор и фол клор ну гру пу у ста ро град ским 
но шња ма у пре ле пом двор ском ам би јен ту ус хи ће но су 
пра ти ли сви при сут ни и сле де ћих да на пре при ча ва ли 
као не за бо ра ван до жи вљај.

Сло бод но вре ме по сле пре да ва ња ис ко ри сти ли смо 
ука зав ши го сти ма на ше тра ди ци о нал но го сто прим ство. 
Као пра ви до ма ћи ни по но сно смо им по ка за ли наш 
град са ре ка Са ве и Ду на ва, по чев ши пло вид бу бро дом у 
су мрак, а за вр шив ши је са по гле дом на рас ко шно осве
тљен Ка ле мег дан и мо сто ве. Сле де ћег да на ор га ни зо
ван је оби ла зак гра да ауто бу сом са во ди чем. По за вр
шет ку сим по зи ју ма го сти су, ко ји ма је вре ме до зво ли ло, 
по се ти ли Опле нац и чу ве не ви на ри је.

Го сти су оти шли оду ше вље ни, што нам по твр ђу је ве
ли ки број пи са ма у ко ји ма нам из ра жа ва ју за хвал ност 
и ди вље ње за це ло куп ну ор га ни за ци ју и осми шљен са
др жај Сим по зи ју ма. 

Као до ма ћи ни по но сни смо што смо сво ју зе мљу, Ко
мо ру и стру ку при ка за ли у нај леп шем све тлу.

Прим. др На да ра дан-ми ло ван чев

16. СИМ ПО ЗИ ЈУ М ЛЕ КАР СКИХ КО МО РА ЦЕН ТРАЛ НЕ И ИС ТОЧ НЕ 
ЕВРО ПЕ (ZEVA) ОДР жАН У БЕ О ГРА ДУ ОД 17. ДО 19. СЕП ТЕМ БРА

БУ ДУЋ НОСТ ЛЕ КАР СКЕ 
ПРО ФЕ СИ ЈЕ

>>> као до ма ћи ни по но сни смо што смо сво-
ју зе мљу, ко мо ру и стру ку при ка за ли у нај-
леп шем све тлу <<<

Директорка ЛКС др Татјана Радосављевић, 
др Отмар Клојбер, др Рамин Парса-Парси и 
престолонаследник Александар Карађорђевић
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НА ЦИ О НАЛ НИ ИЗ ВЕ шТАЈ НЕ МАЧ КЕ ЛЕ КАР СКЕ КОМОРЕ

ВЕ ЛИ КИ КОМ ПРО МИС 
КО А ЛИ ЦИ ЈЕ
// ПО ЛИ ТИ КА, ЕКО НО МИ ЈА И ЗДРАВ СТВО // НЕ МАЧ КА ЛЕ КАР СКА КОМОРА 
СМА ТРА ДА ПО СЛЕД њА РЕ ФОР МА ЗДРАВ СТВА ПРЕ ТСТА ВЉА КО РАК КА ДР жАВ НОМ 
МО НО ПО ЛУ // ЗА ЗДРАВ СТВО У НЕ МАЧ КОЈ ИЗ ДВА ЈА СЕ 10,6 ОД СТО БРУ ТО 
НА ЦИ О НАЛ НОГ ДО ХОТ КА шТО ЈЕ ПРО ЦЕН ТУ АЛ НО НАЈ ВЕ ЋИ УДЕО У ЕВРОП СКОЈ 
УНИ ЈИ, ДРУ ГИ ПО РЕ ДУ У ЕВРО ПИ И ТРЕ ЋИ У СВЕ ТУ //

Укупни трошкови за здравство у Немачкој износе 245 милијарди евра, што је 2900 евра по становнику
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У 
Не мач кој, пре ма про шло ги шњим по да ци ма 
,жи ви 82,5 ми ли о на ста нов ни ка. Бру то на ци
о нал ни до хо дак из но си 2309 ми ли јар ди евра, 
по ста нов ни ку 28.100 евра. Укуп ни тро шко ви за 

здрав ство из но се 245 ми ли јар ди евра што је 2900 евра 
по ста нов ни ку. За здрав ство се у Не мач кој из два ја 10,6 
од сто бру то на ци о нал ног до хот ка што је про цен ту ал но 
нај ве ћи удео у Европ ској Уни ји, дру ги по ре ду у Евро
пи и тре ћи у све ту.

Не мач ки пар ла мент (Бун де стаг и Са ве зно ве ће) као 
и Са ве зно Ми ни стар ство Здра вља кључ ни су ак те ри на 
на ци о нал ном ни воу. Они су од го вор ни за до но ше ње ре
фор ми здрав ства.

Јав но здрав ство је углав ном у над ле жно сти фе де рал
них др жа ва (Länder). Фе де рал не др жа ве су та ко ђе од
го вор не за пла ни ра ње ста ци о нар них ка па ци те та и за 
фи нан си ра ње бол ни ца. Оба ве зно је ста ту тор но здрав
стве но оси гу ра ње (Би змарк мо дел). По сто је јав ни и при
ват ни пру жа о ци услу га.

Глав не те ме Не мач ке ле кар ске коморе у 2009. го ди
ни су: по ста вља ње при о ри те та у ме ди цин ском ле че њу, 
тра же ње од го во ра ка ко се дру штво од но си пре ма овој 
те ми, ко ли ко је ме ди цин ска про фе си ја не за ви сна про
фе си ја, омо гу ћа ва ње па ци јен ти ма да има ју сло бо дан 
из бор, ева лу а ци ја од ред би за Кон ти ну и ра ну ме ди цин
ску еду ка ци ју – ис та као је До мен Под нар, са вет ник за 
прак тич ну по ли ти ку Не мач ке ле кар ског коморе – Оде
ље ње за ме ђу на род не по сло ве

Оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње 

За кон ски оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње пре 2006.
пред ви ђало је: здрав стве но оси гу ра ње је оба ве зно за за
по сле не чи ји бру то до хо дак не пре ма шу је од ре ђе ни ни
во од 3900 евра у 2005. Пре ми је со ци јал ног здрав стве ног 
оси гу ра ња не за ви се од ри зи ка и про пор ци о нал не су у 
од но су на до хо дак до из но са од 3525 евра (2005).

 > 14
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13 < 
Ра та до при но са: у за ви сно сти од оси гу ра ња – 14,2 од

сто од бру то до хот ка док до при но се пла ћа ју и за по сле
ни ко ји има ју со ци јал но здрав стве но оси гу ра ње и њи
хо ви по сло дав ци 54 и 46 од сто. 

Одва ја ње нов ца за здрав ство је, као и у дру гим зе мља
ма та ко, и у Не мач кој из ме ђу оста лог и по ли тич ко пи
та ње те оно по ста је на гла ше ни је у пред из бор но и вре
ме еко ном ске кри зе јер је:

• си стем фи нан си ра ња нео др жив 
•  про бле ми на тр жи шту рад не сна ге, по раст не за по

сле но сти и сма њи ва ње пла та 
•  не пра ви лан из бор по пи та њу со ци јал ног здрав стве

ног оси гу ра ња 
•  пре ба ци ва ње тро шко ва из ме ђу ше ма за со ци јал

но оси гу ра ње 
• де мо граф ске про ме не 

со ци јал - де мо кра ти, Зе ле на стран ка, По ли тич ка 
Ле ви ца уни вер зал ни си стем здрав стве ног оси гу ра ња 
ви де:

–  Иде ал ни мо дел: у ује ди ње ном си сте му здрав стве
ног оси гу ра ња 

– до при но си ма у за ви сно сти од при ма ња 
– со ли дар но сти по пи та њу ри зи ка и при хо да 
–  мо гу ћи ком про мис: упла те од стра не при ват них 

здрав стве них оси гу ра ва ју ћих дру шта ва за со ци
јал но здрав стве но оси гу ра ње ка ко би се ума њи ли 
ефек ти не пра вил ног из бо ра

Хри шћан ски Де мо кра ти – кон зер ва тив на стран ка 
ви де јед на ке пре ми је оси гу ра ња за све при пад ни ке за
јед ни це без об зи ра на раз ли ке у при хо ди ма (Comumu
nityrated) у двој ном си сте му здрав стве ног оси гу ра ња 
на сле де ћи на чин:

–  Раз два ја ње тро шко ва за здрав стве ну за шти ту од тро
шко ва ра да

–  Со ли дар ност по пи та њу ри зи ка у здрав стве ном оси
гу ра њу 

–  Со ли дар ност по пи та њу при ма ња у ви ду до би ја ња 
суб вен ци ја на кон ис пу ња ва ња кри те ри ју ма (по ре
ске олак ши це!) 

–  тра ди ци о нал но ја ка по зи ци ја при ват них оси гу ра
ва ју ћих дру шта ва и ле ка ра 

Уво ђе ње цен трал ног Здрав стве ног фон да

У Не мач кој је не та ко дав но учи њен ве ли ки ком про
мис ко а ли ци је Ре фор мом здрав ства у 2007. кроз За кон 
о оба ве зном здрав стве ном оси гу ра њу и За ко ном о ја
ча њу кон ку рен ци је“ (SHICSA). То је зна чи ло:

–  Уво ђе ње цен трал ног фон да у 2009. го ди ни: Здрав
стве ни фонд

–  Уво ђе ње па у шал ног до при но са ко ји ће од ре ди ти 
здрав стве на оси гу ра ва ју ћа дру штва 

–  До при нос у за ви сно сти од при ма ња ће од ре ди ти 
др жа ва

–  Је дин стве на ра та до при но са и ви ше фи нан си ра ња 
на осно ву по ре за по кри ва 95 од сто здрав стве не за
шти те

–  До при но си за де цу, у за ви сно сти од при ма ња, се 
пла ћа ју из по ре за – бар на ду же ста зе

За кон ски оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње у по ре ђе њу 
са при ват ним здрав стве ним оси гу ра њем пред ви ђа:

За кон ски оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње

– Здрав стве на оси гу ра ња се мо гу спо ји ти 
– По дјед на ки до при но си ве за ни за при ма ња
–  Одво је ни ко лек тив ни уго во ри са ле ка ри ма или ле

кар ским удру же њи ма су мо гу ћи

При ват но здрав стве но оси гу ра ње

– Мо ра да обез бе ди ска лу за сно ва ну на јед ној ба зи
– Сви мо ра ју би ти при хва ће ни
–  Мо гу ћа је за ме на јед ног при ват ног здрав стве ног 

оси гу ра ња дру гим

Фи нан сиј ска одр жи вост со ци јал ног здрав стве ног оси
гу ра ња ће би ти нај ва жни ја те ма када је у пи та њу ре
фор ма на кон сле де ћих из бо ра. Ме ша ви на две иде је 
омо гу ћа ва да се клат но њи ше у оба прав ца.

Де мо крат ско хри шћан ска уни ја (CDU) 
и Со ци јал но хри шћан ска уни ја (CSU) 
– Кон зе ра тив не стран ке 

– Здрав стве ни фонд :
•  им пле мен ти ран здрав стве ни фонд са ма њим из

ме на ма од стра не со ци јал них де мо кра та и ма њим 
из ме на ма по пи та њу ше ме за при ла го ђа ва ње ри
зи ка

– Бо ле снич ко оси гу ра ње
• не ма из ме на у фи нан си ра њу 
• мо гу ћа на док на да до при но са

– При ват на здрав стве на оси гу ра ња 

– Па ци јен ти 
•  за кон о пра ви ма па ци је на та и пру жа њу са ве то дав

них услу га

SPD – Со ци јал де мо крат ска пар ти ја

– Здрав стве ни фонд
•  на ста вак, али ће ше ма за при ла го ђа ва ње ри зи ка 

да се при ме њу је и на При ват на здрав стве на оси
гу ра ња

–  Ви ше по ре ских олак ши ца за За кон ски оба ве зно 
здрав стве но оси гу ра ње

–  Не про мен љи ве на кна де за ли ца са за кон ски оба ве
зним оси гу ра њем и при ват но оси гу ра на ли ца

– Ви ше ам бу лант ног збри ња ва ња у бол ни ца ма

FDP – Сло бод на де мо крат ска стран ка

– Уки да ње здрав стве ног оси гу ра ња

– Ви ше кон ку рен ци је ме ђу оси гу ра њи ма
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– Основ но оси гу ра ње за све – до дат но оси гу ра ње

–  Си стем пре но са по ре за за љу де ко ји то се би не мо
гу да при у ште

–  Сва ка ге не ра ци ја тре ба да сно си соп стве не здрав
стве не тро шко ве 

Bündnis 90/Die Grünen – Зе ле на стран ка

–  Уни вер зал но здрав стве но оси гу ра ње за сва ко га без 
из у зе та ка 

–  На кна да за до при нос та ко ђе из до дат них при хо да 
(на јам ни на, итд)

–  Ви ше па жње пре вен ци ји, јед на ко оп хо ђе ње пре ма 
ал тер на тив ној ме ди ци ни

Линк спар теи – По ли тич ка ле ви ца

– Уни вер зал но здрав стве но оси гу ра ње за сва ко га 

– Не ма ви ше при ва ти за ци ја бол ни ца

– Ни жи по рез на до дат ну вред ност за ле ко ве

Не мач ка ле кар ска комора

–  Сма тра да по след ња ре фор ма пре ста вља ко рак ка 
др жав ном мо но по лу

–  Др жа ва де фи ни ше до при нос али мо же да пре ба ци 
од го вор ност на ле ка ре

–  Си стем две ше ме оси гу ра ња ће би ти за ме њен са 
јед ном ше мом

Ис ход сле де ћих Оп штих из бо ра по ми шље њу Не мач
ке ле кар ске коморе има ће ве ли ки ути цај на бу дућ
ност не мач ког си сте ма здрав стве ног оси гу ра ња. Ути
сак је да су:

–  Три по ли тич ке пар ти је на кло ње не јед ном уни вер
зал ном здрав стве ном оси гу ра њу

– Осла бље на су при ват на оси гу ра ва ју ћа дру штва
– Во ђе ње кам па ње про тив ле ка ра //

Др Рамин Парса-Парси и Домен Поднар
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О
р га ни за ци ја за јав но пра во на про фе си о нал ну 
са мо у пра ву кроз За кон о ле кар ским ко мо ра
ма пред ста вља и по ве зу је две про фе си је у Пољ
ској: све ле ка ре, њих 129.241 и све сто ма то ло ге 

- 35.231. Ор га ни зо ва ни су на при ци пу ко мо ра. По сто
је две глав не: Ле ка ра и Сто ма то ло га. Фор ми ра на је и 
23 ре ги о нал на ко мо ра, као и јед на ко мо ра вој них ле
ка ра и сто ма то ло га – ин фор ми са ли су уче сни ке ску па 
др Klaudiusz Komor и Marek Szewcyński из Ко мо ре Ле
ка ра и Сто ма то ло га Пољ ске.

Ко мо ре као ре гу ла тор ни ор га ни до де љу ју до зво лу за 
рад, по о ста вља ју прин ци пе про фе си о нал не ети ке, вр
ше над зор над про фе си о нал ним по на ша њем по сред
ством ле кар ских ди сци плин ских су до ва. Та ко ђе вр ше 
над зор над Кон ти ну и ра ним про фе си о нал ним уса вр ша

ва њем и за сту па ју и шти те про фе си ју. Ко мо ре су оба
ве зне пре ма за ко ну да во де ре ги стар ле ка ра и сто ма
то ло га. Ре ги о нал не (и вој не) ко мо ре во де ре ги о нал не 
ре ги стре. На осно ву ре ги о нал них ре ги ста ра фор ми ра се 
и ажу ри ра Цен трал ни ре ги стар Ле ка ра и Сто ма то ло га. 
Цен трал ни ре ги стар са др жи ажу ри ра не ин фор ма ци је 
о сва ком ле ка ру и сто ма то ло гу ко ји по се ду је до зво лу за 
рад у Пољ ској или ко ји је у про шло сти по се до вао до
зво лу за рад у Пољ ској. Ле кар или сто ма то лог ко ји же
ли да има при ват ну са мо стал ну ли груп ну прак су мо
ра да се ре ги стру је у ре ги о нал ној ко мо ри.

Ко мо ре:

–  Про ве ра ва ју при др жа ва ње и по што ва ње зах те ва и 

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА СА МО У ПРА ВА ЛЕ КА РА У ПОЉ СКОЈ 

КОДИРАН ТВ КАНАЛ 
ЗА ЕДУКАЦИЈУ
// У ПОЉ СКОЈ 129.241 ЛЕ КА РА И 35.231 СТО МА ТО ЛО ГА // ЛЕ КАР ИЛИ СТО МА ТО ЛОГ 
КО ЈИ жЕ ЛИ ДА ИМА ПРИ ВАТ НУ СА МО СТАЛ НУ ИЛИ ГРУП НУ ПРАК СУ МО РА 
ДА СЕ РЕ ГИ СТРУ ЈЕ У РЕ ГИ О НАЛ НОЈ КО МО РИ //

Поред две главне у Пољској су формиране и двадесет три регионалне лекарске коморе
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од ред би ко ји су про пи са ни за ко ном (по пи та њу про
сто ри ја, тех нич ких и са ни тар них про пи са) 

– Во де ре ги стре ле кар ских и сто ма то ло шких прак си 

–  Над гле да ју ак тив но сти/рад ле кар ских прак си (мо
гу да спро ве ду ин спек ци је, итд) 

Ге не рал на Скуп шти на ко мо ре Ле ка ра и Сто ма то ло
га Пољ ске усва ја Етич ки код ле ка ра – са да шња вер зи
ја – из 2003. Етич ки код ле ка ра је та ко, по си ли за ко на, 
оба ве зу ју ћи за све ле ка ре и сто ма то ло ге у Пољ ској и не 
при др жа ва ње мо же за со бом да по ву че ди сци плин ски 
по сту пак и ме ре.

Ди сци плин ски по сту пак

 Осно ве за по зи ва ње на 
про фе си о нал ну од го вор ност су:

–  По на ша ње су прот но етич ким прин ци пи ма и прин
ци пи ма про фе си о нал не де он то ло ги је, 

–  Кр ше ње за кон ских про пи са то ком оба вља ња ле кар
ске про фе си је

Ле кар ски ди сци пли нски су до ви:

– Ре ги о нал ни ле кар ски су до ви,

– Вр хов ни ле кар ски Суд.

Чла но ви ле кар ских су до ва се би ра ју на ре ги о нал ним 
и глав ним Скуп шти на ма и би ра ју се ме ђу чла но ви ма 
ко мо ре.

Ле ка ри у Пољ ској су оба ве зни  за ко ном и ле кар ском 
ети ком  да ак тив но уче ству ју у Кон ти ну и ра ном струч
ном уса вр ша ва њу. При ме њу је се си стем по ен ти ра ња – 
200 по е на тре ба са ку пи ти у пе ри о ду од че ти ри го ди не. 
Кон ти ну и ра но струч но уса вр ша ва ње се мо же спро ве
сти у ви ду раз ли чи тих до га ђа ја ко је про пи су је за кон, а 
по е ни се до де љу ју пре ма од ре ђе ној ска ли. 

Ко мо ре игра ју ва жну уло гу у Кон ти ну и ра ном струч
ном уса вр ша ва њу и вр ше сле де ће за дат ке:

1.  Ре ги стра ци ју пру жа ла ца услу га на под руч ју кон ти
ну и ра ног струч ног уса вр ша ва ња;

2.  Акре ди та ци ја до га ђа ја ве за них за кон ти ну и ра но 
струч но уса вр ша ва ње;

3.  Над зор до га ђа ја ве за них за кон ти ну и ра но струч
но уса вр ша ва ње;

4.  По твр ђи ва ње и ре ги стра ци ја по е на ко је су ле ка ри 
и сто ма то ло зи са ку пи ли.

Ко мо ре тако ђе ор га ни зу ју сле де ће до га ђа је ве за не за 
кон ти ну и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју:

– Кур се ве и кон фе рен ци је 

– Плат фор ме за уче ње пре ко ин тер не та 

–  Ко ди ран те ле ви зиј ски ка нал ко ји је по све ћен еду ка
ци ји ле ка ра и сто ма то ло га, а ко ји ну ди раз не кур се
ве за кон ти ну и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју. //

У Пољској је неопходно да лекари за четири године прикупе 200 бодова
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З
а кон о здрав ству у Ма ке до ни ји оба ве зу је ле ка ре 
да уче ству ју у Кон ти ну и ра ној ме ди цин ској еду
ка ци ји. Успе шно спро ве де на Кон ти ну и ра на ме
ди цин ска еду ка ци ја га ран ци ја је за об на вља ње 

рад не до зво ле – об ја сни ла је проф. др Љу би ца Ге ор ги-
ев ска-исма ил, пред сед ник Ко ми си је за про фе си о нал
на пи та ња Ле кар ске ко мо ре Ре пу бли ке Ма ке до ни је.

У скла ду са пре не тим над ле жно сти ма, Ле кар ска Ко
мо ра је од го вор на за акре ди та ци ју про гра ма за струч
но уса вр ша ва ње, кри те ри ју ме за акре ди та ци ју и до де лу 
по е на на осно ву струч ног уса вр ша ва ња ле ка ра у ци љу 
об на вља ња њи хо ве рад не до зво ле. Ка ко би се то оства
ри ло, Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре Ма ке до ни је до не
ла је Уред бу (у 2005) и Из ме не Уред бе (у 2009) ко је је 

пот пи сао ми ни стар здра вља, а ко ја про пи су је све ак
тив но сти ко је се од но се на Кон ти ну и ра ну ме ди цин ску 
еду ка ци ју. Све уред бе и си стем акре ди та ци је су тран
спа рент ни и мо гу се про на ћи на ин тер нет стра ни ци 
где се на ла зе сви обра сци при ја ве за тех нич ку ре а ли
за ци ју про це са.

Си стем Кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је је ор га
ни зо ван у скла ду са свет ским прин ци пи ма за ову вр сту 
ак тив но сти ко ји са др же сле де ће основ не еле мен те:

–  Уче шће свих ле ка ра (ле ка ри ко ји су не дав но ди
пло ми ра ли од тре нут ка кад су до би ли сво ју рад
ну до зво лу);

Проф. др Љу би ца Ге ор ги ев ска-Исма ил: Закон обавезује лекаре да учествују у континуираној едукацији

КОН ТИ НУ И РА НА МЕ ДИ ЦИН СКА ЕДУ КА ЦИ ЈА У МА КЕ ДО НИ ЈИ

ТРАН СПА РЕНТ НИ ПО Е НИ
// ЛЕ КАР СКА КО МО РА ЈЕ ОД ГО ВОР НА ЗА АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈУ ПРО ГРА МА ЗА СТРУЧ НО 
УСА ВР шА ВА њЕ, КРИ ТЕ РИ ЈУ МЕ ЗА АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈУ И ДО ДЕ ЛУ ПО Е НА НА ОСНО ВУ 
СТРУЧ НОГ УСА ВР шА ВА њА ЛЕ КА РА У ЦИ ЉУ ОБ НА ВЉА њА њИ ХО ВЕ РАД НЕ 
ДО ЗВО ЛЕ // АКО ЈЕ ЛЕ КАР СА КУ ПИО ВИ шЕ ОД 20 ПО Е НА ТО КОМ ГО ДИ НЕ, 
ПРИ ЗНА ЈУ МУ СЕ 10 ДО ДАТ НИХ ПО Е НА ИЗ ПРЕТ ХОД НЕ ГО ДИ НЕ // ДО КАЗ О 
УКУП НОМ СТРУЧ НОМ УСА ВР шА ВА њУ ПОД НО СИ СЕ ТРИ МЕ СЕ ЦА ПРЕ ИС ТЕ КА 
РАД НЕ ДО ЗВО ЛЕ КО ЈА ВА жИ СЕДАМ ГО ДИ НА //
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–  Ка те го ри за ци ја и ева лу а ци ја обра за ца за про фе
си о нал но уса вр ша ва ње се ре а ли зу је пре ко си сте
ма по ен ти ра ња;

–  Обра сци за про фе си о нал но уса вр ша ва ње су раз
ли чи ти (уче шће на кон гре си ма, сим по зи ју ми ма 
и про фе си о нал ним са стан ци ма, кур се ви, сту диј
ска пу то ва ња, об ја вље ни члан ци у про фе си о нал
ним и на уч ним ча со пи си ма, сти ца ње струч них ди
пло ма, итд); 

–  По сто је мо гућ но сти за сло бо дан из бор обра за ца за 
про фе си о нал но уса вр ша ва ње у за ви сно сти од по
тре ба ле ка ра;

–  Узи ма ње у об зир ба зе на уч ног до ка за;

– Раз ма тра ње по тен ци јал них кон флик та ин те ре са;

–  Вође ње бри ге о пу но ва жно сти при ло же них до ку
ме на та о за вр ше ној Кон ти ну и ра ној ме ди цин ској 
еду ка ци ји

Од ред бе Кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је пред
виђа ју да ле ка ри у ро ку од седам го ди на, тре ба да са ку
пе 140 по е на пу тем уче ство ва ња у раз ли чи тим об ли ци ма 
струч ног уса вр ша ва ња. Са ци љем да се обез бе ди кон ти ну
и тет струч ног уса вр ша ва ња то ком ва же ња рад не до зво ле, 
ле ка ри тре ба да са ку пе 20 по е на го ди шње. Та ко ђе:

–  Ако је ле кар са ку пио ви ше од 20 по е на то ком го ди
не, при зна јe му се десет до дат них по е на из прет
ход не го ди не

–  Ле ка ри су оба ве зни, бар јед ном го ди шње, да под не
су до ка зе о струч ном уса вр ша ва њу ко је су по хађа
ли то ком до тич не го ди не. До каз о укуп ном струч
ном уса вр ша ва њу се под но си три ме се ца пре ис те ка 
рад не до зво ле ко ја ва жи седам го ди на.

–  Ко ми си ја ко је се са сто је из три чла на је за ду же на 
да по твр ди ис прав ност под не тих до ку ме на та и да 
до де ли број са ку пље них по е на

–  Ако ле ка ри не са ку пе до во љан број по е на то ком пе
ри о да од седам го ди на, мо ра ју да по хађа ју до дат ну 
обу ку у скла ду са про гра мом и За ко ном о здрав ству 
и да се под врг ну до дат ној про ве ри струч ног зна ња 
и ве шти не пред Ко ми си јом за ис пи ти ва ње ко ју са
ста вља и од ређу је Ле кар ска Ко мо ра. 

Ева лу а ци ја до гађа ја то ком ко јих се спро во ди Кон ти
ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја:

–  Ева лу а ци ја по е на за сва ки об лик струч ног уса вр
ша ва ња се спро во ди у скла ду са вр стом до гађа ја. 
По е ни су тран спа рент ни и сви ле ка ри и ор га ни за
ци је их мо гу ви де ти на ин тер нет сај ту Ле кар ске ко
мо ре Ма ке до ни је.

–  Ева лу а ци ју до гађа ја вр ши Ко ми си ја за струч на пи та
ња при Ле кар ској ко мо ри или Ко ми си је ко је са ста ви 
Ле кар ска ко мо ра и ко је се са сто је из три чла на

–  Струч но уса вр ша ва ње спро во ди Удру же ње ле кар
ског дру штва Ма ке до ни је и дру ге про фе си о нал
не ор га ни за ци је, Ме ди цин ски фа кул тет, кли ни ке, 
ин сти ту ти, здрав стве не ор га ни за ци је, Ми ни стар
ство здра вља, Ака де ми ја умет но сти и на у ке Ма ке
до ни је и ор га ни за ци је ко је су ак тив не на под руч ју 
здрав ства (Цр ве ни крст, Свет ска здрав стве на ор га
ни за ци ја)

–  Фар ма це ут ске ком па ни је и ор га ни за ци је од јав ног 
ин те ре са мо гу да ор га ни зу ју про фе си о нал не ак тив
но сти са мо у са рад њи са кли ни ка ма, бол ни ца ма, 
до мо ви ма здра вља, ин сти ту ти ма, фа кул те ти ма и 
про фе си о нал ним удру же њи ма.

На рав но по сто је те шко ће са ко ји ма се су о ча ва Ле кар
ска ко мо ра Ма ке до ни је а оне се пре све га од но се на:

–  Не до ста так цен та ра за Кон ти ну и ра ну ме ди цин ску 

еду ка ци ју у здрав стве ним ин сти ту ци ја ма ши ром зе
мље ко ји би мо гли да олак ша ју ор га ни за ци ју ак тив
но сти у ци љу Кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је 

–  Не до ста так над зо ра ак тив но сти за Кон ти ну и ра ну 
ме ди цин ску еду ка ци ју 

–  Омо гу ћа ва ње ра зно ли ко сти по пи та њу Кон ти ну и
ра не ме ди цин ске еду ка ци је у скла ду са по тре ба
ма ле ка ра

–  По пу ла ри за ци ја про це са Кон ти ну и ра не ме ди цин
ске еду ка ци је 

–  По тен ци јал ни кон фликт ин те ре са и на чи ни да се 
ови кон флик ти пре ва зиђу //

Лекари су обавезни да бар једном годишње поднесу доказе о стручном усавршавању
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О
сни вач ка Скуп шти на Ле
кар ског дру штва Ре пу
бли ке Срп ске одр жа на је 
9. но вем бра 2001. го ди не у 

Ба ња лу ци. Скуп шти ну чи не три 
ве ћа: ле ка ра, сто ма то ло га и фар
ма це у та. Ле кар ско дру штво Ре пу
бли ке Срп ске, је про фе си о нал на 
ор га ни за ци ја са јав ним над ле жно сти ма. У њој је оба
ве зно члан ство за ле ка ре ко ји су за по сле ни ди рект
но у здрав ству у Ре пу бли ци Срп ској  Бо сни и Хер це
го ви ни. 

У ре ги стру ле ка ра за кључ но са 7. сеп тем бром 2009. 
на ла зи се 2896 ле ка ра. Ле кар ско дру штво Ре пу бли ке 
Срп ске из да је, об на вља и уки да до зво ле за при ват ну 
прак су, ис то вр ре ме но вр ши стру чан над зор над ра дом 
ле ка ра и спро во ди кон ти ну и ра ну ме ди цин ску еду ка
ци ју.

Ле кар ско дру штво Ре пу бли ке Срп ске има Скуп шти
ну ко ја бро ји 25 чла но ва као и Из вр шни од бор од де

ЛЕ КАР СКО ДРУ шТВО РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

ЛЕ КА РИ У СЛИ ЦИ И РЕ ЧИ
// ЛЕ КАР СКО ДРУ шТВО РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ ЗА КЉУЧ НО СА СЕП ТЕМ БРОМ 
ОВЕ ГО ДИ НЕ ИМА 2.896 ЧЛА НО ВА // ОБА ВЕ ЗНО ЧЛАН СТВО ЗА ЛЕ КА РЕ КО ЈИ СУ 
ЗА ПО СЛЕ НИ ДИ РЕКТ НО У ЗДРАВ СТВУ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СРП СКОЈ – БиХ //

Проф. др Момчило Бијуковић: Скупштину ЛДРС чине три већа – лекара, стоматолога и фармацеута
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Са доделе првих дозвола за рад

Лекари Републике Српске

Никад није касно

вет чла но ва. У струк ту ри Ле кар ског дру штва по сто ји 
Над зор ни од бор, Суд ча сти че тр на ест ко ми си ја као и 
Тех нич ко оде ље ње

Ре ги о нал не кан це ла ри је Ле кар ског дру штва Ре пу
бли ке Срп ске на ла зе се у При је до ру, До бо ју, Би је љи ни, 
Звор ни ку, Са ра је ву, Фо чи и Тре би њу.  //

О
д 1999. го ди не у Ру му ни ји На ци о нал на упра ва 
обез бе ђу је до де лу по е на за кон ти ну и ра ну ме
ди цин ску еду ка ци ју и пра ће ње кон ти ну и ра ње 
ме ди цин ске еду ка ци је – об ја снио је про фе сор 

Влад Ти ца пот пред сед ник ру мун ског Ко ле џа ле ка ра.
Ме то до ло ги ја ра да пред ви ђа: акре ди та ци ју пру жи ла

ца услу га, по ен ти ра ње ти по ва од но сно ак тив но сти на 
по љу Кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је као и узи
ма ње у об зир за CMR члан ство. Ти ца је на гла сио да На
ци о нал на упра ва (CMR): акре ди ти ра пру жа о це услу га 
исто вре ме но акре ди ти ра ак тив но сти на Кон ти ну и ра
ној ме ди цин ској еду ка ци ји. 

Ре ги о нал ни ко леџ об ра чу на ва по е не за про фе си о нал
ни порт фо лио док их по вре ме но про ве ра ва и про це њу
је. Ми ни мал ни број по е на је 200 за пет го ди на од но сно 
40 го ди шње. Оба ве зан пред у слов за CMRР члан ство је 
до зво ла за рад, об ја снио је про фе сор Влад Ти ца.

Сле де ће ак тив но сти на Кон ти ну и ра ној ме ди цин ској 
еду ка ци ји у Ру му ни ји до но се по е не:

 > 22

РУ МУН СКИ КО ЛЕџ ЛЕ КА РА – ОДЕ ЉЕ њЕ ЗА 
ПРО ФЕ СИ О НАЛ НУ И НА УЧ НУ ЕДУ КА ЦИ ЈУ 

НА КНА ДА ЗА 
КОН ТИ НУ И РА НО 
СТРУЧ НО 
УСА ВР шА ВА њЕ, 
ПРЕ МА УГО ВО РУ
// РЕ ГИ О НАЛ НИ КО ЛЕџ ОБ РА ЧУ НА ВА 
ПО Е НЕ ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НИ ПОРТ ФО ЛИО 
ДОК ИХ ПО ВРЕ МЕ НО ПРО ВЕ РА ВА 
И ПРО ЦЕ њУ ЈЕ // МИ НИ МАЛ НИ БРОЈ ПО Е НА 
200 ЗА ПЕТ ГО ДИ НА ОД НО СНО 40 ГО ДИ шњЕ, 
ДОК ЈЕ ПРЕД У СЛОВ ЗА CMR ЧЛАН СТВО 
ДО ЗВО ЛА ЗА РАД // МО ГУЋ НОСТ 
ОД БИ ЈА њА ОД ПО РЕ ЗА// 

Акредитоване активности
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 1. Пост ди плом ско ме ди цин ско обра зо ва ње 
2. Кон ти ну и ра но ме ди цин ско уса вр ша ва ње 
3. На уч не ак тив но сти и ску по ви
   •  1 сат ак тив но сти ве за не за Кон ти ну и ра ну ме ди

цин ску еду ка ци ју ≤ 1 по ен
   • ≤ 6 по е на / дан

(UEMS – Удружење лекара специјалиста Европе /
ЕАССМЕ – Европ ско Акре ди та ци о но Ве ће за Кон ти ну
и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју)

Акре ди ти ра ни пру жа о ци услу га у обла сти Кон ти ну
и ра не ме ди цин ске еду ка ци је (го ди шње)

 1.  Ин сти ту ци је за ме ди цин ску еду ка ци ју на пост ди
плом ском ни воу 

2.  Пру жа о ци услу га ве за них за кон ти ну и ра ну ме ди
цин ску еду ка ци ју / кон ти ну и ра но струч но уса вр
ша ва ње, ди пло ме за кон ти ну и ра ну ме ди цин ску 
еду ка ци ју 

3. Ор га ни за то ри на уч них ску по ва 
4. Из да ва чи ме ди цин ских књи га 

Пот пред сед ник Ру мун ског Ко ле џа ле ка ра пре до чио 
је и ма пу еду ка ци о ног пут: до би ја ње ди пло ме – > пост
ди плом ски – > Кон ти ну и ра но струч но уса вр ша ва ње, 
што под ра зу ме ва:

• „Не при стра сну“ еду ка ци ју
• Стан дар де
• Уче шће
• По се те – из ве шта је
• По врат ну ин фор ма ци ју – уче сни ци (по вер љи во)
• Апе ла ци о но те ло
• Ко ми си ју за ква ли тет; Го ди шњи из ве штај
• Ини ци ја ти ве за по бољ ша ње ква ли те та

Све то прет ста вља не ку вр сту фи нан сиј ског им пе ра
ти ва и ини ци ја ти ве кроз:

•  Нео п ход ност фи нан си ра ња – од ре ђе ни бу џет 
(укљу чу ју ћи др жа ву, здрав стве но оси гу ра ње, итд.)

• Де фи ни са ни хо но ра ри ле ка ра 

•  (Фар ма це ут ска ин ду стри ја –стрикт ни кри те ри ју
ми)

•  По сло да вац: да ни за Кон ти ну и ра но струч но уса вр
ша ва ње, на док на да за уче шће у ак тив но сти ма ве за
ним за Кон ти ну и ра но струч но уса вр ша ва ње – пре
ма уго во ру

• Мо гућ ност од би ја ња од по ре за  //Акредитирани пружаоци 

Про фе сор Влад Ти ца, потпредседник румунског Колеџа лекара
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Х
р ват ска Ле кар ска ко мо ра осно ва на 1903. а 
уки ну та 1945. да би 1995. го ди не би ла по но во 
осно ва на. Реч је о нај ре пре зен та тив ни јем на
ци о нал ном ле кар ском дру штву са јав ним над

ле жно сти ма. Члан ство за ле ка ре ко ји ра де у ди рект ном 
здрав ству у Ре пу бли ци Хр ват ској је оба ве зно – об ја снио 
је прим. др Хр во је Ми ни го, пред сед ник Хр ват ске Ле кар

ске ко мо ре. Хр ват ска Ле кар ска ко мо ра је јав ни над ле
жни ор ган и след стве но За ко ну о здрав ству и За ко ну о 
ле ка ри ма во ди ре ги стар ле ка ра, за тим из да је, об на вља 
или уки да до зво ле за при ват ну прак су, спро во ди струч
ни над зор над ра дом ле ка ра. Та ко ђе, од ре ђу је и да је одо
бре ње за це не услу га ко је пру жа ју при ват ни ле ка ри.

 > 24

Др Хр во је Ми ни го, председник Лекарске коморе Хрватске

ХР ВАТ СКИ НА ЦИ О НАЛ НИ ИЗ ВЕ шТАЈ

МА њАК ИН ТЕР НИ СТА, 
ХИ РУР ГА, ГИ НЕ КО ЛО ГА 
И ПЕ ДИ ЈА ТА РА
// ХР ВАТ СКА ЛЕ КАР СКА КО МО РА ОД РЕ ЂУ ЈЕ И ДА ЈЕ ОДО БРЕ њЕ ЗА ЦЕ НЕ УСЛУ ГА 
КО ЈЕ ПРУ жА ЈУ ПРИ ВАТ НИ ЛЕ КА РИ // ЗА КЉУЧ НО С ЈУ НОМ У ХР ВАТ СКОЈ 184 
НЕ ЗА ПО СЛЕ НА ЛЕ КА РА ОД КО ЈИХ СУ 82 ОД СТО ИЗ ЗА ГРЕ БА, РИ ЈЕ КЕ И СПЛИ ТА 
// ОВЕ ГО ДИ НЕ БИ ЛО ЈЕ 363 РАД НА МЕ СТА ЗА ЛЕ КА РЕ СТА жИ СТЕ АЛИ, МНО ГИ 
МЛА ДИ ЛЕ КА РИ НИ СУ ПО КА ЗА ЛИ ИН ТЕ РЕ СО ВА њЕ ДА РА ДЕ У НЕ КИМ 
МЕ СТИ МА ХР ВАТ СКЕ ТА КО ДА ЈОш УВЕК ИМА 152 СЛО БОД НА РАД НА 
МЕ СТА У ОВОМ ПРО ГРА МУ // 
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Пред сед ник Хр ват ске Ле кар ске ко мо ре, др Ми ни го 

пре до чио је број и струк ту ру члан ства Ко мо ре :

– Ле ка ри – чла но ви ко мо ре .........................................  17.383 

–  Ле ка ри са ак тив ном рад ном до зво лом 
у Хр ват ској ....................................................................... 17.322 

– Ле ка ри ко ји су за по сле ни у здрав стве ним 
ин сти ту ци ја ма ..................................... 12.159 (70% чла но ва)

– Ле ка ри ко ји ра де у болницама ...... 7101 (41% чла но ва)

–  При ват ни ле ка ри ко ји ра де под уго во ром 
за Хр ват ски ин сти тут за здрав стве но 
оси гу ра ње ................................................2931 (17% чла но ва)

– При ват ни ле ка ри ................................... 689 (4% чла но ва)

–  Ле ка ри ко ји су за по сле ни ван здрав стве них 
ин сти ту ци ја ........ 2016 (12% од свих ле ка ра са р. до зв.)

– Не за по сле ни ле ка ри (30.06.2009) ................................. 184

– Не за по сле ни ле ка ри са рад ном до зво лом ................ 32
За ни мљи во је да 82 од сто не за по сле них ле ка ра жи

ви у За гре бу, Ри је ци и Спли ту. При су тан је пре ла зак из 
ма њих у ве ће бол ни це и из др жав них ин сти ту ци ја у 
при ва тан здрав стве ни сек тор. 

Ма њак ле ка ра 

Пред сед ник Хр ват ске Ле кар ске ко мо ре ука зао је и на 
про блем мањ ка ле ка ра у Хр ват ској:

– 2,4 ле ка ра / 1000 ста нов ни ка 
(ЕУ про сек 3,3 ле ка ра / 1000 ста нов ни ка) 

Код че ти ри спе ци ја ли зо ва не ле кар ске стру ке по сто ји 
ма њак од 925 (на фа кул те ту и оп штим бол ни ца ма): 

– Ин тер на ме ди ци на 328

– Оп шта хи рур ги ја 319

– Ги не ко ло ги ја и аку шер ство 209

– Пе ди ја три ја 69 

У не ким ре ги о ни ма у Хр ват ској по сто ји ма њак ле ка
ра та ко ђе у обла сти при мар не здрав стве не не ге.

Про сеч на ста рост спе ци ја ли ста: 49 го ди на (ин тер на 
ме ди ци на), 55 го ди на (ме ди ци на ра да) итд.

Оче ки ва ња Хр ват ске Ле кар ске ко мо ре на кон при сту
па ња Европ ској Уни ји су сле де ћа:

–  ле ка ри из тре ћих зе ма ља ће ими гри ра ти у Хр ват
ску

–  ле ка ри из Хр ват ске (мла ди и ква ли фи ко ва ни) ће да 
еми гри ра ју у дру ге зе мље Европ ске Уни је 

Др Ми ни го је об ја снио ко је ак ци је Ле кар ска ко мо ра 
Хр ват ске пред у зи ма ка ко би се уб ла жио про блем мањ
ка ле ка ра у Хр ват ској. 

Од 2005. се вр ши из ве шта ва ње о мањ ку ле ка ра (кон
фе рен ци је за штам пу, сту ди је итд):

–  Упо зо ра ва ју по ли ти ча ри на про блем ве зан за ми
гра ци ју здрав стве них рад ни ка, сту ди ра ња ме ди ци
не и ста жи ра ња

–  Зах тев да се ство ри ка дров ска по ли ти ка у на ци
о нал ном здрав ству (сту ди ја о мо бил но сти струч
ња ка у здрав ству у оп штем кон тек сту Ди рек ти ве 
2005/36/ЕС) 

Хр ват ска вла да тим по во дом пред у зе ла је сле де ће 
ме ре:

–  Др жав ни про грам за сти му ла ци ју за по шља ва ња 
ста жи ста уве ден је у са рад њи са Ми ни стар ством 
здра вља, Хр ват ским Цен трал ним Би ро ом за за по
шља ва ње и здрав стве но оси гу ра ње. Про грам сти
му ли ше ме ди цин ске ин сти ту ци је да за по шља ва
ју ле ка ре ста жи сте.

–  Ове го ди не би ло је 363 рад на ме ста за ле ка ре ста
жи сте. Али, мно ги мла ди ле ка ри ни су по ка зи ва ли 
ин те ре со ва ње да ра де у не ким ме сти ма у Хр ват ској. 
Та ко да још увек има мо 152 сло бод на рад на ме ста 
у овом про гра му. 

Ак тив но сти у про це су хар мо ни за ци је

–  Кре и ра ње но ве ме ди цин ске обу ке за не за ви сне спе
ци ја ли стич ке стру ке у Хр ват ској (на осно ву спе
ци ја ли стич ких стру ка де фи ни са них у Ди рек ти ви 
2005/36/ЕС) 

   •  циљ: да се обез бе ди ауто мат ско при зна ва ње на
кон при сту па ња Европ ској Уни ји; 

   •  не ке тра ди ци о нал не хр ват ске спе ци ја ли стич ке 
стру ке мо гу се до да ти на ли сту (по ро дич ни ле кар, 
школ ски ле кар, суд ска ме ди ци на, епи де ми о ло ги
ја, спорт ска ме ди ци на итд.)

Пред сед ник Хр ват ске Ле кар ске ко мо ре об ја снио је и 
од нос Ко мо ре  пре ма дру гим ор га ни ма вла сти:

–  Ми ни стар ство здра вља – Ле кар ска ко мо ра Хр ват
ске да је сво је ми шље ње по во дом пред ло га ми ни
стра за но ве за ко не, од лу ке итд

 
   •  пред став ни ци Ле кар ске ко мо ре Хр ват ске уче ству ју 

у ра ди о ни ца ма/ко ми те ти ма Ми ни стар ства
   •  Хр ват ски ин сти тут за здрав стве но оси гу ра ње – 

слич но
   •  Хр ват ско Ле кар ско дру штво – до бра са рад ња са 

струч ним дру штви ма

Би ло је за ни мљи во чу ти ми шље ње хр ват ског ко ле ге о 
оче ки ва њи ма стру ке на кон при сту па Хр ват ске Европ
ској Уни ји:

–  Бо љи усло ви ра да (рад но вре ме, пла те, мо гућ ност 
кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је) – бо ља про
це на ра да ле ка ра

–  По бољ ша ње за ко но дав ства ко је се од но си на здра
вље (мно го то га је ура ђе но: тех нич ке нор ме за опре
му, пра ва па ци је на та)

–  Бо ље ре гу ли са ње фи нан си ра ња – ви ше тран спа
рент но сти

–  Хар мо ни за ци ја обра зо ва ња и спе ци ја ли за ци је са 
стан дар ди ма Европ ске Уни је

–  Бо ља са рад ња са на ци о нал ним упра вљач ким ор га
ни ма, ор га ни за ци ја ма и ин сти ту ци ја ма у зе мља ма 
Европ ске Уни је.  //
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КОН ТИ НУ И РА НА МЕ ДИ ЦИН СКА ЕДУ КА ЦИ ЈА
ПО ЗИ ЦИ ЈА ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ У ЕДУ КА ТИВ НОМ ПРО ЦЕ СУ

УЧЕ њЕ КО ЈЕ ТРА ЈЕ 
ЦЕО жИ ВОТ
// ТО КОМ ПРО ТЕ КЛЕ ДВЕ ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ КОН ТИ НУ И РА НА МЕ ДИ ЦИН СКА ЕДУ КА ЦИ ЈА 
ЈЕ ПО СТЕ ПЕ НО ПО ЧЕ ЛА ДА ОБ У ХВА ТА И ТЕ МЕ ИЗ ВАН ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НИХ 
МЕ ДИ ЦИН СКИХ ТЕ МА И ПИ ТА њА // НЕ (?) ПО СТО ЈЕ НА УЧ НИ ДО КА ЗИ ДА 
ПО ЈЕ ДИН ЦИ – ЛЕ КА РИ ПО СТИ жУ БО ЉУ ЕФИ КА СНОСТ СА МО ТИ МЕ шТО СУ 
ПРИ СУ СТВО ВА ЛИ КОН ГРЕ СИ МА, СИМ ПО ЗИ ЈУ МИ МА… // КОН ТИ НУ И РА НА 
МЕ ДИ ЦИН СКА ЕДУ КА ЦИ ЈА ЈЕ ДЕО СИ СТЕ МА ПРЕУЗИМАњА ОД ГО ВОР НО СТИ //
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Н
е по сто ји ја сно по ста вље на ли ни ја из ме ђу 
кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је(CME) и 
кон ти ну и ра ног про фе си о нал ног уса вр ша ва
ња (CPD). То ком про те кле две де це ни је кон ти

ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја је по сте пе но по че ла 
да об у хва та и те ме из ван тра ди ци о нал них ме ди цин
ских те ма и пи та ња – ис та као је др Злат ко Фрас, пред
сед ник – Ко ми те та за пост ди плом ску обу ку, Ле кар ске 
ко мо ре Сло ве ни је и пред сед ник – UEMSа (Удружење 
лекара специјалиста Европе).

Кон ти ну и ра но про фе си о нал но уса вр ша ва ње тре ба 
да се схва ти као еду ка тив но сред ство за ажу ри ра ње, 

раз вој и по бољ ша ње на чи на на ко ји ле ка ри при ме њу
ју зна ње, ве шти не и ста во ве ко ји су нео п ход ни у њи хо
вом про фе си о нал ном жи во ту и ра ду.

Раз вој спо соб но сти об у хва та кон ти ну и ра њу ме ди цин
ску еду ка ци ју + лич не ве шти не, ве шти ну упра вља ња, 
по зна ва ње ком пју те ра, ве шти ну ко му ни ка ци је и со
ци јал не ве шти не.

1. Кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја и Кон ти ну и
ра но про фе си о нал но уса вр ша ва ње са чи ња ва ју део лич
ног про гра ма уче ња то ком це лог жи во та у ко ме уче
ству је сва ки ле кар по чев од ме ди цин ског факултета до 
пен зи о ни са ња; и об у хва та прин ци пе уче ња од ра слих 
(од по је дин ца се оче ку је да ак тив но тра жи од го ва ра
ју ће мо гућ но сти еду ка ци је и да их при ме ни на соп
стве ну прак су).

Као и у мно гим дру гим сфе ра ма, не са мо на у ци, по ја
вљу ју се про бле ми. Ни Кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду
ка ци ја на њих ни је иму на. Фрас их уоча ва у глав ним, 
те ку ћим про бле ми ма али и ди ле ма ма о Кон ти ну и ра
ној ме ди цин ској еду ка ци ји.

Ефи ка сност 

Не (?) по сто је на уч ни до ка зи да по је дин ци  ле ка ри 
по сти жу бо љу ефи ка сност са мо ти ме што су при су ство
ва ли кон гре си ма, кур се ви ма, сим по зи ју ми ма…..

2. Аспек ти ква ли те та

3. Фи нан си ра ње Кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка
ци је (и ко мер ци јал ни кон фликт ин те ре са…)

П
ут ка акре ди та ци ји у Сло ве ни ји во ди пре ко 
ме ди цин ског факултета, ста жи ра ња, до би ја
ње рад не до зво ле и по нов не сер ти фи ка ци је  
об ја снио је др Злат ко Фрас, ина че и ди рек тор 

 UMC Љу бља на (Уни вер зи тет ски Ме ди цин ски Цен тар) 
Оде ље ња ин тер не ме ди ци не и до цент Ме ди цин ског фа
кул те та Уни вер зи те та у Љу бља ни.

Си стем оба ве зног об на вља ња до зво ле за ле ка ре и сто
ма то ло ге  ко ји ра де са па ци јен ти ма  је за кон ски уве
де но у Сло ве ни ји 1992. го ди не. Рад не до зво ле се из да ју 
на пе ри од од се дам го ди на. Об на вља ње рад не до зво ле 
је оба ве зно и зах те ва бар 75 по е на ко ји су са ку пље ни 

уче шћем у акре ди то ва ним до га ђа ји ма у ве зи са Кон
ти ну и ра ном ме ди цин ском еду ка ци јом.

Кри те ри јум за један по ен је исти као они ко ји су одо
бре ни од стра не EACCME® (ECMEC). Овла шће ње за до
де лу од ре ђе ног бро ја по е на за од ре ђе ни до га ђај има 
Сло вен ска Ле кар ска ко мо ра у са рад њи са Сло вен чком 
ле кар ском комором (и мно го број ним на уч ним и про
фе си о нал ним дру штви ма).

Овла шће ни пред став ни ци на уч них дру шта ва су ева лу
а то ри ко ји про це њу ју ква ли тет и га ран ци ју ре ги стро 
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ЛЕ КАР СКА КО МО РА СЛО ВЕ НИ ЈЕ И ОБА ВЕ ЗНА 
КОН ТИ НУ И РА НА МЕ ДИ ЦИН СКА ЕДУ КА ЦИ ЈА 

УНА ПРЕД РАЗ МИ шЉА ТИ 
УМЕ СТО НА КНАД НО РЕ А ГО ВА ТИ
// КРИ ТЕ РИ ЈУМ ЗА ЈЕДАН ПО ЕН ЈЕ ИСТИ КАО ОНИ КО ЈИ СУ ОДО БРЕ НИ ОД СТРА НЕ 
EACCME (ECMEC) // ЦИЉ ЈЕ ОБЕЗ БЕ ДИ ТИ ДА МЕ ДИ ЦИН СКА ПРО ФЕ СИ ЈА, ТО КОМ 
РА ДА СА ИН ТЕ РЕ СНИМ ГРУ ПА МА, ЗА ДР жИ ОД ГО ВОР НОСТ ЗА РЕ ГУ ЛА ЦИ ЈУ 
НА ПО ЉУ МЕ ДИ ЦИ НЕ У ЕВРО ПИ //
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„Формална“ 
континуирана
едукација

Едукација путем 
размене знања 
медју струкама

Учење на лицу места
(point of care)

Учење које 
траје цео 

живот

Учење 
на послу

УЧЕњЕ КОЈЕ ТРАЈЕ ЦЕО жИВОТ
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Кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја је део си сте ма 
сно ше ња од го вор но сти у здрав ству. Она мо ра да се за
сни ва на оправ да ном са др жа ју, бу де ефи ка сна по пи та
њу по бољ ша ња прак се,та ко ђе да бу де по ве за на са ква
ли те том и без бед но шћу при то ме не сме да за ви си од 
ко мер ци јал них ин те ре са.

Јер, Кон ти ну и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју па ци јен
ти пла ћа ју пре ко: 

– Пре ми је оси гу ра ња
– Ра чу на за бол нич ко ле че ње и дру гих ра чу на
– Хо но ра ра ле ка ра и дру гих струч ња ка

– По ре за
– Це на фар ма це ут ских про из во да
– Из у зе так је фи нан си ра ње спо ља

При том уоче на је и по ве ћа на „за бри ну тост” о сте пе
ну ком пе тент но сти ле ка ра:

– Пер цеп ци ја ума ње них ве шти на и спо соб но сти и 
зна ња ле ка ра то ком вр ше ња прак се 

– Опа же на по тре ба за ле ка ри ма ко ји сти чу све ви ше 
спо соб но сти то ком сво је ка ри је ре – ни је до вољ на са мо 
кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја
 > 28

Др Златко Фрас ди рек тор Оде ље ња ин тер не ме ди ци не 
и до цент Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Љу бља ни

Приходи и расходи – Континуирана медицинска едукација 
у Сједињеним Америчким Државама, 1998–2003.
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– Уоп ште но, при ме ћу је се да зах те ви за про ду же ње 

рад не до зво ле ни су аде кват ни да за и ста обез бе де ком
пе тент ност ле ка ра

Фрас бу дућ ност фи нан си ра ња Кон ти ну и ра не ме ди
цин ске еду ка ци је ви ди у сле де ћем:

 1. Но ви еду ка ци о ни при ме ри за Кон ти ну и ра ну ме ди
цин ску еду ка ци ју,
  Фо ку си ра ње на ре зул та те, не до стат ке у по бољ ша њу 
ква ли те та и струч не прак се,
  Уче ње ко је се за сни ва на прак си
2. Сма ње но фи нан си ра ње Кон ти ну и ра не ме ди цин ске 
еду ка ци је од стра не фар ма це ут ских ком па ни ја (?)
  По ве за ност са одо бре њи ма за ле ко ве

3. Про гра ми фи нан си ра ња од стра не ком па ни ја
  По ве ћа не по те шко ће да се при ку пе нов ча на сред ства 
за фи нан си ра ње
4. За јед нич ко спон зор ство са ака дем ским парт не ри ма
  Ути цај на гра нич не вред но сти
  Из ми шља ње парт нер ства… „WinWin” си ту а ци ја //
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ва не кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је. Сва ке го
ди не се до де љу ју по е ни на > 400 са ста на ка и > 1000 по
је ди на ца. 

Ле кар ска ко мо ра Сло ве ни је на по љу обез бе ђи ва ња 
про фе си о нал не ком пе тент но сти – по тре ба, пла но ва , 
крат ко роч но узи ма у об зир мо дер не ме то де по ен ти
ра ња ве за но за кон ти ну и ра ну про фе си о нал ну ком пе
тент ност:

–  Ве ри фи ка ци ја и мо дер ни за ци ја по сто је ћих мо де ла 
(по е ни)

–  Ева лу а ци ја ути ца ја про ме на у ак тив но сти ма ве за них 
за кон ти ну и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју

–  Уво ђе ње мо дер ног ала та (нпр. уче ње пре ко ин тер не
та)

Ал тер на ти ве: 

–  Оба ве зно уче шће у ме ди цин ској / кли нич кој ре ви
зи ји

–  Уче ње ор га ни зо ва но ре ги о нал но у ма ле пост ди плом
ске гру пе

–  Да ва ње струч ног ми шље ња о ком пе тент но сти
–  Ре ви зи ја про фе си о нал не прак се с ефект ним по ре ђе

њем струч ног ми шље ња

Не са мо у Сло ве ни ји ис ку ства би тре ба ло да те же ка 
европ ској акре ди та ци ји и сер ти фи ка ци ји. шта тре ба 
да ура ди мо у бу дућ но сти? Ре ћи ће не ко: Бо ље је за про
фе си ју да се ни шта не пре ду зме и да ства ри оста ну ка
кве је су…

Али он да...
Мо ра мо да бу де мо све сни мо гућ но сти да ће дру ги све 

да ре гу ли шу за нас…

Да кле „уна пред раз ми шља ње” на су прот „на кнад-
ном ре а го ва њу”

„По мо ћу ком би но ва ња ових струк тур них и функ ци о
нал них еле ме на та ми мо же мо да раз ви је мо ефи ка сан 
мо де ран ре гу ла тор ни мо дел ко ји се мо же при ме ни ти 
у свим европ ским зе мља ма”. Циљ је да кле обез бе ди ти 
да ме ди цин ска про фе си ја, то ком ра да са ин те ре сним 
гру па ма, за др жи од го вор ност за ре гу ла ци ју на по љу 
ме ди ци не у Евро пи. //

СТАН ДАР ДИ
Стан дар ди Европ ског Акре ди та ци о ног Ве ћа за Кон ти ну и ра
ну ме ди цин ску еду ка ци ју ко ји се од но се на ко мер ци јал ну 
по др шку

А. КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НУ 
АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈУ КОН ТИ НУ И РА НЕ МЕ ДИ ЦИН СКЕ 
ЕДУ КА ЦИ ЈЕ (Д 9908, 1999)

Пру жа лац услу га мо ра да обез бе ди не за ви сност (не при стра
сна еду ка ци ја)
Еду ка ци ја ве за на за од ре ђе ну ин ду стри ју мо ра ја сно да се раз
гра ни чи у од но су на Кон ти ну и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју
До на ци је за еду ка ци ју тре ба увек да бу ду без у слов не и при
зна те у про гра му

Б. ОБ ЈА ВЉИ ВА њЕ КО МЕР ЦИ ЈАЛ НЕ ПО ДР шКЕ (2007)

Ц. ИЗ ЈА ВА ДИ РЕК ТО РА (2007)

Д. ИЗ ЈА ВА О ОБ ЈА ВЉИ ВА њУ ИН ФОР МА ЦИ ЈА (2007)

СЕ ДАМ КЉУч НИХ 
СПО СОБ НО СТИ
– Ин тер пер со нал не ве шти не и ве шти не ко му ни ци ра ња
– Спо соб ност ре ша ва ња про бле ма
– При ме њи ва ње ме ди цин ског зна ња и на у ке
– Бри га о па ци јен ту
–  Ко ри шће ње со ци јал ног кон тек ста и кон тек ста за јед ни це то

ком бри ге о па ци јен ту
– Про фе си о на ли зам / ети ка (360 ева лу а ци ја)
– Уче ње и на пре до ва ње ба зи ра но на прак си

ЕВРОПСКА АКРЕДИТАЦИЈА: ТРЕБА ДА САРАЂУЈЕМО

Европска 
научна 

удружења
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П
о је ди не ди ле ме у здрав ству го то во да су уни
вер зал не. То је по ка за ло и из ла га ње др ота 
Пјете о ци ље ви ма и ди ле ма ма аустриј ског На
ци о нал ног из ве шта ја: од Бо лоњ ског про це са 

до уште да у здрав ству ко је се тра жи и кроз оп ти ми за
ци ју ве ли чи не па ко ва ња ле ко ва и про пи си ва ње ге не
рич ких ле ко ва. Бо лоњ ску фор му лу од би ле су да при хва
те и на њу с уоч љи вом ре зер вом гле да ју зе мље с ду гом 
уни вер зи тет ском тра ди ци јом. Аустриј ска ле кар ска Ко
мо ра је од би ла увође ње ти ту ле ди пло ми ра ног сту ден та 

ме ди ци не на аустриј ским ме ди цин ским фа кул те ти ма 
– ре као је др Ото Пјета.

Не по сто ји про фе си ја у са да шњем аустриј ском здрав
стве ном си сте му ко ја је исто вре ме но при сту пач на и 
атрак тив на ди пло ми ра ним сту ден ти ма – упо зо рио је 
др Ото Пјета, кон ста ту ју ћи да је с европ ског ста но ви
шта мо бил ност ле ка ра за кон ски за га ран то ва на а фун
да мен тал ни зах те ви Бо лоњ ског про це са ни су ви ше нео
п ход ни.

 > 30

АУСТРИЈ СКИ НА ЦИ О НАЛ НИ ИЗ ВЕ шТАЈ

„БО ЛО њА“ НИ ЈЕ 
НЕО П ХОД НА
 // С ЕВРОП СКОГ СТА НО ВИ шТА МО БИЛ НОСТ ЛЕ КА РА ЗА КОН СКИ ЗА ГА РАН ТО ВА НА 
А ФУН ДА МЕН ТАЛ НИ ЗАХ ТЕ ВИ БО ЛОњ СКОГ ПРО ЦЕ СА НИ СУ ВИ шЕ НЕО П ХОД НИ // 
КОН СО ЛИ ДА ЦИ ЈА ЗДРАВ СТВЕ НИХ ФОН ДО ВА И КРОЗ УшТЕ ДЕ У ФАР МА ЦЕ УТ СКОМ 
СЕК ТО РУ: ОП ТИ МИ ЗА ЦИ ЈУ ВЕ ЛИ ЧИ НЕ ПА КО ВА њА ЛЕ КО ВА, ПРО ПИ СИ ВА њЕ 
ГЕ НЕ РИЧ КИХ ЛЕ КО ВА, РЕ ГИ О НАЛ НЕ ПРО ЈЕК ТЕ РА ДИ СМА њИ ВА њА КО ЛИ ЧИ НЕ 
ПРО ПИ СА НИХ ЛЕ КО ВА, ЕЛЕК ТРОН СКО ПРА ЋЕ њЕ ИЗ ДА ТИХ РЕ ЦЕ ПА ТА, 
ОГРА НИ ЧА ВА њЕ ФАР МА ЦЕ УТ СКИХ РЕ КЛА МА... //

Др Ото Пјета из Лекарске коморе Аустрије
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Здрав стве ни си стем мо ра да се оја ча у ко рист па ци је

на та и при ме ни ће се на еко ном ски и ме ди цин ски сек
тор. Пред ло же но је от пу шта ње ду га фон до ва за здрав
стве но оси гу ра ње. Нео п ход на је бо ља ко ор ди на ци ја 
између ле ка ра оп ште прак се и спе ци ја ли ста у сло бод
ној прак си ка ко би се за га ран то ва ло бо ље ле че ње па
ци је на та.

Кон со ли да ци ја 
здрав стве них фон до ва 

Фе де рал на вла да ће на док на ди ти све тро шко ве ко
ји су ван на ме ра ва ног оби ма фон да за оси гу ра ње, као 
што је на кна да за по ро диљ ско или бе не фи ци је у слу
ча ју бо ле сти за не за по сле не ко је фи нан си ра здрав стве
ни фонд. Фи нан си ра ње ста ци о нар них бо ле сни ка пред
виђе но је од стра не оси гу ра ва ју ћих дру шта ва, док се 
ле же ћи бо ле сни ци фи нан си ра ју из по ре за, об ја снио 
је др Ото Пјета.

Де фи ни са ти кри те ри ју ме 
за ле кар ске хо но ра ре

Глав но удру же ње аустриј ских уста но ва со ци јал ног 
оси гу ра ња (Hauptferband) и Аустриј ска ле кар ска Ко
мо ра су за кљу чи ле уго вор о кон со ли да ци ји здрав стве
них фон до ва. 

– Све о бу хват но здрав ство

–  Но ви об ли ци груп не прак се (олак ша ће са рад њу између 
ле ка ра)

–  Уште де у фар ма це ут ском сек то ру (нпр. оп ти ми за ци
ја ве ли чи не па ко ва ња ле ко ва, про пи си ва ње ге не рич
ких ле ко ва, ре ги о нал ни про јек ти ра ди сма њи ва ња 
ко ли чи не про пи са них ле ко ва, елек трон ско пра ће ње 
из да тих ре це па та, огра ни ча ва ња фар ма це ут ских ре
кла ма, итд)

–  Де фи ни са ње кри те ри ју ма за пре го во ре ве за не за ле
кар ске хо но ра ре у скла ду са зах те ви ма ле ка ра и оси
гу ра ва ју ћим фон до ви ма, а ко ји би тре ба ло да бу ду са
став ни део Оп штег за ко на о со ци јал ном оси гу ра њу

–  Дру штва за со ци јал но оси гу ра ње ће би ти укљу че на 
у обез беђи ва ње ква ли те та и упра вља ње ква ли те том 
у ле кар ским прак са ма (са ци љем да се по стиг не нај
бо ља мо гу ћа без бед ност па ци је на та)

Ко лек тив ни уго во ри с ме ди цин ским 
фа кул те том

На ини ци ја ти ву Аустриј ске ле кар ске Ко мо ре у 
аустриј ски здрав стве ни си стем ће крајем 2009. уве сти 
си стем за из ве шта ва ње и уче ње о кри тич ким ин ци ден
ти ма – об ја снио је др Ото Пјета.

Аустриј ска ле кар ска Ко мо ра сма тра нео п ход ним да 
се у аустриј ском здрав стве ном си сте му кроз ко лек тив
ни уго вор пре ци зи ра ре ла ци ја с ме ди цин ским фа кул
те ти ма. Основ ни еле мен ти но вог ко лек тив ног уго во
ра су сле де ћи:

– Нов мо дел ка ри је ре за ака дем це

– Ве ће по чет не пла те

– Уго ва ра ње пен зиј ског фон да //
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НЕ МАЧ КИ ЛЕ КА РИ И њИ ХО ВЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

БУ ДУЋ НОСТ ЛЕ КАР СКЕ 
СА МО У ПРА ВЕ
// НЕЗАВИСНИ ЛЕ КАР СКИ САВЕЗИ ГА РАН ТУ ЈУ БУ ДУ ЋЕ ПО СТО ЈА њЕ ЈЕД НЕ 
ЛИ БЕ РАЛ НЕ ЛЕ КАР СКЕ СА МО У ПРА ВЕ // ПО СЛО ДА ВАЦ ЈЕ СТВО РИО МО ГУЋ НОСТ 
ЗА ПО СТО ЈА њЕ УГО ВО РА О ПРУ жА њУ ЗДРАВ СТВЕ НИХ УСЛУ ГА ВАН КО ЛЕК ТИВ НОГ 
УГО ВО РА И ЗДРАВ СТВЕ НИХ БЛА ГАЈ НИ // ГЕ НЕ РАЛ НА СКУП шТИ НА ЛЕ КА РА ЈЕ 
ПО ДЕ ЉЕ НА И НЕ ПО СЕ ДУ ЈЕ НИ ТИ ПРА ВО НА ВЕ ТО НИ ТИ НОР МА ТИВ НИ ПО ЛИ ТИч КИ 
УТИ ЦАЈ // СА МО У ПРА ВА ЈЕ ОСЛА БЉЕ НА И БО РИ СЕ СА СТА РИМ СТРУК ТУ РА МА 
ПОД НО ВИМ УСЛО ВИ МА // СА МО МЕ ДИ ЦИН СКА ПРО ФЕ СИ ЈА МО жЕ ПО ЛИ ТИ ЦИ 
ДЕ ЛО ТВОР НО ДА ПРЕ НЕ СЕ СВО ЈЕ ЗА МИ СЛИ О ЗДРАВ СТВУ КО ЈЕ ЈЕ ОКРЕ НУ ТО 
ПА ЦИ ЈЕН ТУ И ДА УчЕ СТВУ ЈЕ У ФОР МИ РА њУ ТА КВОГ ЗДРАВ СТВЕ НОГ СИ СТЕ МА //
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Л
е кар ски по зив у Не мач кој је сло бо дан по зив: 
са мо стал на де лат ност, пру жа ње услу га је лич
но, на соп стве ну од го вор ност и про фе си о нал
но не за ви сно и у ин те ре су је за јед ни це. Он не 

под ле же тр го вин ским про пи си ма а ва жи и за ле ка ре 
за по сле не у др жав ној слу жби, ре ци мо у бол ни ца ма. За
шти та са мо стал но за по сле них је глав на по ли тич ка бри
га! – на гла сио је проф. др ку но Вин, пред сед ник Hart
mannbunda Савез ле кара Не мач ке.

На кна ду за са мо стал ну де лат ност ре гу ли шу та риф
не ли сте ко је су од ређе не за ко ном. Из у зе ци су ле ка ри 
за по сле ни у др жав ној слу жби (нпр. бол ни ци) до би ја ју 
фик сну ме сеч ну пла ту као и ле ка ри ко ји ра де по уго во
ру об ра чу на ва ју за сво је услу ге не ди рект но па ци јен ту, 
већ на пла ту услу га ре гу ли шу пре ко Савез ле ка ра при 
здрав стве ним бла гај на ма

Дво чла ни си стем оси гу ра ња

Др жав но здрав стве но оси гу ра ње
–  Ле кар об ра чу на ва на пла ту услу га пре ко ле кар ских 

удружења при здравственим благајнама / бол ни це 
вр ше на пла ту услу га ди рект но од оси гу ра ва ју ћих дру
шта ва

–  Основ за об ра чун: стан дард ни си стем об ра чу на / ди
јаг но стич ке гру пе

–  Фи нан сиј ска ба за: за кон ски до при но си (payasyou
go си стем)

Прин цип бе не фи ци ја у ви ду услу га

При ват но здрав стве но оси гу ра ње
– Ле кар об ра чу на ва на кна ду са па ци јен том

– Основ за об ра чун: Та риф не ли сте за ле ка ре

–  Фи нан сиј ска ба за: ин ди ви ду ал не пре ми је оси гу ра ња 
(по кри ва ње ка пи та ла)

Ре фун ди ра ње тро шко ва
У Не мач кој ра ди 17 ле кар ских ко мо ра на ни воу 

федералних др жа ва и чине јединствену Савезну 
лекарску комору. За тим Удру же ња при здрав стве ним 
бла гај на ма: 17 Удру же ња ле ка ра при здрав стве ним бла

гај на ма (Са вез: Са ве зно удру же ње ле ка ра при здрав
стве ним бла гај на ма) као и Сло бод на удру же ња, На уч
ноструч на дру штва и Ге не рал на скуп шти на ле ка ра 
(Deutscher Ärztetag) тј „Пар ла мент ле ка ра“ ко ји се са
ста је јед ном го ди шње.

Фе де рал ни прин цип зна чи да: др жа ве сно се од го
вор ност за ши ра под руч ја здрав ства (ре гу ли са ње про
фе си о нал не прак се, ор га ни за ци ја про фе си је, очу ва ње 
про фе си о нал них ин те ре са ле ка ра. Већ фор ми ра не ле
кар ске ко мо ре на ни воу др жа ве:

–  За сту па ју све ле ка ре, не за ви сно од под руч ја де лат
но сти

–  Сва ки ле кар је оба ве зан члан јед инствене ле кар ске 
ко мо ре на ни воу своје регије тј. државе

–  Пре у зи ма ју и зва нич ке за дат ке (про фе си о нал на ети
ка)

– Под ле жу над зо ру др жа ве

–  Ор га ни за ци ја на са ве зном ни воу: Са ве зна ле кар ска 
комора 

За да ци Ле кар ске ко мо ре су:

– Прав но за сту па ње ле ка ра

– Над зор над про фе си јом

32 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ДЕЦЕМБАР 2009.

Новац из јавних прихода намењен здравству



ДЕЦЕМБАР 2009. // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 33

–  Ор га ни за ци ја и спро вође ње да љег уса вр ша ва ња као 
и еду ка ци ја лекарских по моћ ни ка

– Струч но уче ство ва ње у до но ше њу за ко на

– Ар би тра ци о ни од бо ри и ева лу а ци о ни од бо ри

– Оси гу ра ње ква ли те та

– Ко ми си је за етич ка пи та ња.

Здрав стве не бла гај не

Удру же ња ле ка ра при здрав стве ним бла гај на ма на
ста ла су 1932. године на кон ду го го ди шњих про те ста 
и ин тен зив ног по ли тич ког ра да Hartmannbunda као 
цен трал ног за ступ ни ка ин те ре са ле ка ра у од но си ма 
са здрав стве ним бла гај на ма.

–  Све сно ства ра ње јед ног др жав ног здрав стве ног си
сте ма са ле ка ри ма ис кљу чи во за по сле ним у др жав
ној слу жби

–  Са мо у пра ва ле ка ра ко ји ра де по уго во ру обез беђу је 
са мо стал ну де лат ност и у за кон ском здрав стве ном 
оси гу ра њу

–  али: за ви сност од по сло дав ца (ста ту тар но те ло, др
жав ни над зор) ве о ма огра ни ча ва по ли тич ки про стор 
за ма не ври са ње

Удру же ња ле ка ра при здрав стве ним бла гај на ма 
(ста ту тар на те ла)

–  Фе де рал на ор га ни за ци ја на нивоу регионалне ле кар
ске ко мо ре

–  За сту па све ле ка ре ко ји уче ству ју у за кон ском збри
ња ва њу па ци је на та (ле ка ри по уго во ру)

– Сви ле ка ри по уго во ру су оба ве зни чла но ви

– Под ле жу над зо ру др жа ве

–  Ор га ни за ци ја на са ве зном ни воу: Са ве зно Ле кар ско 
Дру штво при здрав стве ним бла гај на ма

За да ци Удру же ња ле ка ра при здрав стве ним бла-
гај на ма 

–  На лог о обез беђи ва њу здрав стве не за шти те дат од 
стра не др жа ве

–  Очу ва ње пра ва и ин те ре са ле ка ра под уго во ром у од
но си ма са здрав стве ним бла гај на ма

–  Ко лек тив ни уго во ри са здрав стве ним бла гај на ма о 
ви си ни и по де ли ле кар ских хо но ра ра (осно ва: Од лу
ке про ши ре ног Ко ми те та за Про це ну на са ве зном ни
воу)

– Обез беђи ва ње ква ли те та

Сло бод на удру же ња

–   По ли тич ки не за ви сна и са мо стал на за ступ ни штва 
ин те ре са

 > 34

Проф. др Куно Вин, председник Савеза лекара Немачке
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– до бро вољ но члан ство

– Ор га ни за ци ја на ба зи удру же ња

– Ин сти ту ци о нал но не за ви сно

– Оба ве за је ди но пре ма чла но ви ма

–  Кон такт осо ба за по ли ти ку и ин сти ту ци је (нпр. у про
це су до но ше ња за ко на)

– Од но си са јав но шћу / цен трал ни за да так ло би ра ње

УДРУ жЕ њА У НЕ МАЧ КОЈ

– Hartmannbund
је ди но удру же ње ко је за сту па ин те ре се свих ле ка ра 

у Не мач кој

– Удру же ња од ређе них по ља де лат но сти
нпр. Мар бур гер Са вез – Уни ја ле ка ра за по сле них у 

др жав ној слу жби, NAV VirchowСа вез – Удру же ња ле
ка ра при здрав стве ним бла гај на ма итд.

– Удру же ња од ређе них стру ка
нпр. Про фе си о нал но удру же ње не мач ких ин тер ни ста, 

Про фе си о нал но удру же ње не мач ких хи рур га, итд.

– На уч но-струч на удру же ња
Спој на уч но ак тив них или за ин те ре со ва них ли ца на 

јед ном струч ном по љу

– Ге не рал на скуп шти на ле ка ра (Deutcher Ärztetag)
–  Са зи ва ње ге не рал не скуп шти не Са ве зне ле кар ске ко

мо ре (Пар ла мент ле ка ра)
– Ле кар ске Ко мо ре на ни воу др жа ве – регије ша љу 250 
де ле га та 

– За да ци:

• Из ра да и до но ше ње про пи са о вр ше њу са мо стал не 
де лат но сти (уред бе са мо стал не де лат но сти, уред бе за 
да ље уса вр ша ва ње)

• Јав на ар ти ку ла ци ја ле кар ских по зи ци ја по пи та
њи ма ак ту ел них здрав стве них и со ци јал но по ли тич
ких те ма. 

(Не)мо гућ ност по ли тич ког
са о длу чи ва ња

Про блем

–  Ле кар ске Ко мо ре и лекарска удружења при здрав стве
ним бла гај нама оба ве зне су да се при др жа ва ју смер
ни ца законодавства

–  По се ду ју пра во на да ва ње пред ло га, али не и пра
во на ве то

Опа сност од ди ри го ва не по ли ти ке здрав ства пу-
тем др жав них ин тер вен ци ја по пи та њу су ве ре но-
сти за да та ка са мо у пра ве

При ме ри

– Огра ни ча ва ње са мо стал не де лат но сти упли та њем у 
сло бо ду ле ка ра по пи та њу од ређи ва ња те ра пи ја (ле
кар ски бу џет)

– Цен тра ли за ци ја по ли тич ких од лу ка ве за них за здрав
стве на пи та ња уз кр ше ње фе де рал ног прин ци па
– Пре ба ци ва ње ори ги нал них за да та ка са мо у пра ве на 
ин сти ту ци је, уста но ве ко је не ма ју ве зе са здрав ством

Независни ле кар ски савези фор ми ра ју нео п хо дан ко
рек тив. Сло бод на ле кар ска удру же ња вр ше ути цај на 
до но ше ње за ко на у по ли ти ци здрав ства и на по ли тич
ке про це се за до но ше ње од лу ка (ди рект ни кон такт са 
чла но ви ма пар ла мен та, ми ни стар стви ма, по ли тич ким 
стран ка ма, ме ди ји ма итд). Она да кле га ран ту ју бу ду ће 
по сто ја ње јед не ли бе рал не ле кар ске са мо у пра ве.

Ак ту ел на на сто ја ња не мач ке по ли ти ке се сво де на 
осла бљи ва ње ле кар ске са мо у пра ве сма тра проф. др. Ку
но Вин, пред сед ник Hartmannbunda Савез ле кар а Не
мач ке јер:

–  Здрав стве не бла гај не су по след њих го ди на по ста ја
ле све ви ше из вр ши о ци не по жељ них ре фор ми, мно
ги ле ка ри сто га ви ше не же ле да здрав стве не бла гај
не за сту па ју њи хо ве ин те ре се

–  По сло да вац је ство рио мо гућ ност за по сто ја ње уго во
ра о пру жа њу здрав стве них услу га ван ко лек тив ног 
уго во ра и здрав стве них бла гај ни

–  Сло бод на удру же ња (нпр. Удру же ње кућ них ле ка ра) 
ком про ми ту ју не за ви сност због уго во ра о пру жа њу 
пу не здрав стве не не ге ван си сте ма ко лек тив ног уго
во ра („divide et impera“) – по де ла ле ка ра

–  Исто вре ме но оја ча ње мо ћи и ути ца ја здрав стве них 
бла гај ни

Ни је мо гу ће ла ко про це ни ти да љи раз вој, јер не по
сто је ја сне из ја ве од стра не по ли ти ке сматра Вин. Здрав
стве не бла гај не сто је по ли тич ки као дис по зи ци ја и мо
ра ју исто вре ме но да оба вља ју не ко ли ко за да та ка:

–  Мо дер ни за ци ја од ад ми ни стра то ра до пру жи о ца 
услу га, ка ко би ме ди цин ска про фе си ја до би ла но ву 
по др шку

– При ла гођа ва ње но вим кон ку рент ним струк ту ра ма
– Да ља им пле мен та ци ја за кон ских смер ни ца

Ге не рал на скуп шти на ле ка ра (Deutcher Ärztetag) је по
де ље на и не по се ду је ни ти пра ва на ве то ни ти нор ма
тив ни по ли тич ки ути цај. Са мо у пра ва је осла бље на и бо
ри се са ста рим струк ту ра ма под но вим усло ви ма. Јед на 
сла ба са мо у пра ва зах те ва ја ка сло бод на удру же ња!

Hartmannbund се, на по ли тич ком ни воу за у зи ма за:

– Јед ну ја ку са мо у пра ву
– Ко лек тив ни уго вор
–  Ре ша ва ње ак ту ел них про бле ма пре ко ра ди кал не ре

кон струк ци је фи нан си ра ња здрав ства (по кри ва ње ка
пи та ла) и увође ње прин ци па за по вра ћај тро шко ва 
(прин цип бе не фи ци ја у ви ду услу га)

У окви ру ме ди цин ске про фе си је Hartmannbund тра
жи ин тен зив ну и трај ну са рад њу са дру гим сло бод ним 
удру же њи ма. Глав но ста но ви ште Hartmannbunda: са мо 
ме ди цин ска про фе си ја мо же по ли ти ци де ло твор но да 
пре не се сво је за ми сли о здрав ству ко је је окре ну то па
ци јен ту и да уче ству је у фор ми ра њу та квог здрав стве
ног си сте ма. На ук из ак ту ел них до гађа ја је сле де ћи: Да 
би ме ди цин ска про фе си ја би ла ја ка по треб на су јој ја
ка удру же ња! – за кљу чио је проф. др. Ку но Вин. //



34 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ДЕЦЕМБАР 2009. ДЕЦЕМБАР 2009. // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 35

У
дружење лекара специјалиста Европе, UEMS  
осно ва но је 1958, го ди ну да на на кон Рим ског 
уго во ра. Нај ста ри ја је ме ђу европ ским ле кар
ским ор га ни за ци ја ма. Тре нут но за сту па 1,4 ми

ли о на европ ских ле ка ра спе ци ја ли ста, има 30 стал них 
чла но ва као и 5 са рад ни ка. Не вла ди на је ор га ни за ци ја 
а ре ги стро ва на у скла ду са бел гиј ским за ко ном. Кан
це ла ри је се на ла зе у Бри се лу у ко ји ма ра ди че тво ро за
по сле них. UEMS и кроз Оде ље ње ле ка ра спе ци ја ли ста 
и њи хо вих европ ских од бо ра  39 тре нут но чине ве ћи
ну спе ци јал но сти – пред ста вља ју те мељ UEMSа. Око 

2000 ле ка ра спе ци ја ли ста ак тив но су укљу че ни у рад 
ши ром Евро пе.

Злат ко Фрас, пред сед ник UEMS –а (Удружење лекара 
специјалиста Европе) и пред сед ник – Ко ми те та за пост
ди плом ску обу ку, Ле кар ске ко мо ра Сло ве ни је упо знао 
је при сут не са тре нут ном си ту а ци јом на по љу Кон ти
ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је у Евро пи:

–  Си сте ми Кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је (CME) 
се већ ко ри сте у мно гим европ ским зе мља ма
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УДРУжЕњЕ ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТА ЕВРОПЕ – UEMS

ВИ ЗИ ЈА БЕЗ АК ЦИ ЈЕ 
ЈЕ ДНЕВ НО СА њА РЕ њЕ
// UEMS ОСНО ВА Н 1958. И НАЈ СТА РИ ЈА ЈЕ МЕ ЂУ ЕВРОП СКИМ ЛЕ КАР СКИМ 
ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА МА, KOJA ЗА СТУ ПА 1,4 МИ ЛИ О НА ЕВРОП СКИХ ЛЕ КА РА 
СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА // ЕВРО ПА ТЕ жИ КА ОБА ВЕ ЗНОМ СИ СТЕ МУ КОН ТИ НУ И РА НЕ 
МЕ ДИ ЦИН СКЕ ЕДУ КА ЦИ ЈЕ И МО жДА ПО НОВ НОЈ СЕР ТИ ФИ КА ЦИ ЈИ 
// ПРУ жА О ЦИ УСЛУ ГА НА ПО ЉУ КОН ТИ НУ И РА НЕ МЕ ДИ ЦИН СКЕ ЕДУ КА ЦИ ЈЕ 
НЕ МА ЈУ ВИ шЕ СЛО БО ДУ ДА СА МИ ОД РЕ ЂУ ЈУ СА ДР жАЈ СВО ЈИХ ПРО ГРА МА //

Канцеларије Удружења лекара специјалиста Европе налазе се у Бриселу
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–  Не ке зе мље се бли же им пле мен та ци ји Си сте ма Кон
ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је 

–  На ци о нал не акре ди та ци о не вла сти се осни ва ју од 
стра не ме ди цин ске про фе си је или као др жав но те ло

–  Евро па по ла ко те жи ка оба ве зном Си сте му Кон ти ну
и ра не ме ди цин ске еду ка ци је и мо жда по нов ној сер
ти фи ка ци ји

–  Сло бод но кре та ње ле ка ра и па ци је на та уну тар Европ
ске Уни је, 

– При ти сак од стра не над ле жних ор га на, 

– Дру штва за здрав стве но оси гу ра ње итд. 

UEMS по ли ти ка је пр ви пут де фи ни са на у UEMS По
ве љи о Кон ти ну и ра ној ме ди цин ској еду ка ци ји 1994. го
ди не. Уоч љи ва је по тре ба за си сте мом за раз ме ну по е на 
до би је них то ком Кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци
је на европ ском ни воу за зе мље где се ко ри сти си стем 
по ен ти ра ња. За то је Управ но ве ће UEMS од лу чи ло да 

раз ви је та кав си стем у мар ту 1998. године. Свр ха UEMS 
по ли ти ке је да до при не се ква ли те ту и хар мо ни за ци
ји Кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је у Евро пи. Та
ко ђе да олак ша жи вот на шим ко ле га ма та ко што ће да 
обез бе ди при ступ ин тер на ци о нал ној Кон ти ну и ра ној 
ме ди цин ској еду ка ци ји. При том ну жно је да се де фи
ни шу смер ни це ква ли те та али и за др жа ва ње на ци о
нал них над ле жно сти.

UEMS сма тра да је кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду
ка ци ја етич ка оба ве за и не тре ба да бу де оба ве зна. До
бро вољ на Кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја је ефи
ка сна на ма кро ни воу. Али, на ин ди ви ду ал ном ни воу 
уче шће тре ба под ста ћи. Јер, оба ве зна Кон ти ну и ра на ме
ди цин ска еду ка ци ја ни је ефи ка сна у чи шће њу по ква
ре них ја бу ка, као и што је “Ви зи ја без ак ци је је днев но 
са ња ре ње”, а „Ак ци ја без ви зи је је ноћ на мо ра.”

Ефек ти оба ве зне Кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка
ци је су: при зна ва ње по е на до би је них то ком Кон ти ну
и ра не ме ди цин ске еду ка ци је од стра не на ци о нал ног 
ре гу ла ци о ног те ла, нај бо ље струч ног те ла док ква ли
тет ак тив но сти на Кон ти ну и ра ној ме ди цин ској еду ка
ци ји про це њу је на уч но те ло.

Пру жа о ци услу га на по љу Кон ти ну и ра не ме ди цин
ске еду ка ци је не ма ју ви ше сло бо ду да са ми од ре ђу ју 
са др жај сво јих про гра ма. //

Број акредитованих грађана
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Кључ не ре чи у Евро пи 

• Мо бил ност
• Сло бод но кре та ње сту де на та
• Бо лоњ ски про цес
• Сло бод но кре та ње ле ка ра
• Ди рек ти ва о при зна ва њу ква ли фи ка ци ја
• Сло бод но кре та ње па ци је на та
• Ди рек ти ва о здрав стве ним услу га ма пре ко гра ни це 

(тек до ла зи?)

члан 6

Кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја(CME) је мо рал-
на и етич ка оба ве за сва ког по је дин ца – ле ка ра спе ци
ја ли сте, али тре ба да бу де до бро вољ на од го вор ност.

Хро но ло ги ја 

– Обу ка ле ка ра спе ци ја ли ста 1993.
– Кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја 1994.
–  Кри те ри ју ми за ин тер на ци о нал ну акре ди та ци ју Кон

ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је 1999.
–  Оси гу ра ње ква ли те та у прак си ле ка ра спе ци ја ли ста 

1996.
– По се те цен та ра за обу ку 1997.
–  Кон ти ну и ра но про фе си о нал но уса вр ша ва ње, Ба зел

ска Де кла ра ци ја 2001.
–  Уна пре ђи ва ње до бре ме ди цин ске бри ге о па ци јен

ти ма 2004.

Ко је су ак тив но сти одо бре не?

од 2000:
Ин ди ви ду ал ни до га ђа ји
кон фе рен ци је
На уч ни са стан ци

од 2009:
Уче ње пре ко ин тер не та
Ин тер нет те ча је ви
Ма те ри ја ли на CDу

По е ни UEMS „ва лу та“

Пу ни по е ни (ECMEC)

Не ма те жин ских фак то ра

1 (један) ECMEC по е н по ча су ак тив но сти

3 (три) ECMEC по е на за по ла да на / 6 ECMEC по е на за 
цео дан ак тив но сти

Пре во ђе ње ових ECMEC по е на у на ци о нал не по е не 
се вр ши пре ма пра ви ли ма на ци о нал ног акре ди та ци
о ног над ле жног ор га на

На при мер: мо же има ти мак си мум
мо гу се на ци о нал но уве сти те жин ски фак то ри

ДА ЛИ СТЕ ЗАДОВОЉНИ СА РАЗЛИКАМА У ПРОЦЕСУ АКРЕДИТАЦИЈЕ 
КАДА СУ У ПИТАњУ РАЗЛИЧИТЕ СПЕЦИЈАЛНОСТИ И ЗЕМЉЕ?

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТЕТ: ДА ЛИ ПОСЕЋУЈЕТЕ ЛОКАЦИЈЕ?

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТЕТ: ДА ЛИ ВРшИТЕ ПРОЦЕНУ ФОРМУЛАРА 
СА ПОВРАТНОМ ИНФОРМАЦИЈОМ КОЈИ ПОПУњАВАЈУ УЧЕСНИЦИ?

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТЕТ: ДА ЛИ ПРАТИТЕ ПРИСУСТВО 
НА ДОГАЂАЈИМА?
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Х
и лан дар ски ме ди цин-
ски ко декс, ко ји се на ла
зи у ру ко пи сној збир ци 
би бли о те ке ма на сти ра 

Хи лан да ра (бр. 517), пред ста вља 
збор ник ме ди цин ских спи са уте
ме ље них на уче њу ита ли јан ско
фран цу ских ме ди цин ских шко
ла, Са лер на и Мон пе љеа. Овај 
из у зет но вре дан кул тур но и сто
риј ски и на уч ни спо ме ник, да
ти ран пре ма во де ним зна ци ма 
хар ти је сре ди ном XVI ве ка, је
сте пре пис не ког ра ни јег ру ко пи
са. Са др жи 204 ли ста, а ис пи сан 
је кан це ла риј ским бр зо пи сом, 
ре сав ским не нор ма ли зо ва ним 
пра во пи сом и срп ско сло вен ским 
је зи ком (срп ска ре дак ци ја ста ро
сло вен ског је зи ка). Не ма на слов
ну стра ни цу, ни ти са др жи по дат

ке о пре пи си ва чи ма, ме сту и 
го ди ни на стан ка.

Хи лан дар ски ме ди цин ски ко-
декс ду го је био не по знат јав
но сти. У хи лан дар ској збир ци 
про на шао га је Ђор ђе сп. ра-
до ји чић, кни жев ни исто ри
чар, про фе сор Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Но вом Са ду и 
члан СА НУ, 1952. го ди не.

ње го вим от кри ћем до шло 
се до са зна ња да су Ср би у 
сред њем ве ку не са мо од лич
но по зна ва ли за пад ну ме
ди ци ну, већ да су је у ве ли
кој ме ри и при ме њи ва ли у 
прак си. Ти ме се про ме ни
ло до та да шње по гре шно ми
шље ње о ста њу срп ске сред
њо ве ков не ме ди ци не пре ма 
ко јем се она раз ви ја ла са мо 

под ути ца јем ви зан тиј ске ма
гиј сковер ске ме ди ци не.

Нај ве ћи део Хи лан дар ског 
ме ди цин ског ко дек са за у зи
ма ју спи си из ин тер не ме ди
ци не и фар ма ко ло ги је. Као 
це ли на, спи си из ин тер не 
ме ди ци не об у хва та ју пот пу
на зна ња из ове обла сти ко
ји ма је тре ба ло да рас по
ла же је дан сред њо ве ков ни 
ле кар, а фар ма ко ло шки спи
си пред ста вља ју за то до ба 
ком плет ну фар ма ко пе ју.

Пре ма ми шље њи ма не
ких ис тра жи ва ча, нај зна
чај ни ји део овог збор ни ка 
чи не те ра пиј ска упут ства, 
ко ја су, ина че, од и гра
ла ва жну уло гу у на стан
ку те ра пиј ских збор ни ка 

ХИ ЛАН ДАР СКИ 
МЕ ДИ ЦИН СКИ 
КО ДЕКС

ХИ ЛАН ДАР СКИ 
МЕ ДИ ЦИН СКИ 
КО ДЕКС

СРЕД ЊО ВЕ КОВ НА МЕ ДИ ЦИ НА
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срп ске сред њо ве ков не ме ди ци не.
У Хи лан дар ском ме ди цин ском 

ко дек су на ла зе се и спи си о ин
фек тив ним бо ле сти ма, ток си ко
ло шки спи си и по је дан спис из 
пе ди ја три је и хи рур ги је. 

Хи лан дар ски ме ди цин ски ко-
декс трај но је све до чан ство о ста
њу срп ске сред њо ве ков не ме
ди ци не, ко ја је ишла у ко рак са 
европ ском ме ди ци ном до кра

ја XV ве ка, ка да су срп ске зе мље 
па ле под тур ску власт.

У пе ри о ду тур ског роп ства до
ла зи до пре ки да у раз во ју ра зних 
гра на срп ског кул тур ног ства ра
ла штва, па и ме ди ци не.

Но ва фа за у ње ном исто риј
ском раз вит ку на сту па са јо-
ва ном апо сто ло ви ћем, пр вим 
ле ка ром Ср би ном, ко ји је док тор
ску ди пло му сте као на Јен ском 

уни вер зи те ту 1757. го ди не. Бо га
та и ра зно вр сна гра ђа Хи лан дар-
ског ме ди цин ског ко дек са, за ни
мљи ва не са мо за ме ди цин ска 
већ и за ра зна дру га про у ча ва ња, 
по ста ла је до ступ на за ис тра жи
ва че об ја вљи ва њем фо то тип ског 
из да ња тог ру ко пи са (1980. год.) и 
ње го вим пре во дом и тран скрип
ци јом (1989. год.).

 др Дра га на Гр бић

>>> Нај ве ћи део Хи лан дар ског ме ди цин ског ко дек са 
за у зи ма ју спи си из ин тер не ме ди ци не и фар ма ко ло ги је 
спи си о ин фек тив ним бо ле сти ма, ток си ко ло шки спи си 
и по је дан спис из пе ди ја три је и хи рур ги је <<<

СРЕД ЊО ВЕ КОВ НА МЕ ДИ ЦИ НА
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СВЕ ТИ ВРА ЧИ КО ЗМА И ДА МЈАН

ЛЕ КА РИ СЛА ВЕ СВО ЈЕ СВЕ ЦЕ
// ДО МА ЋИН ОВО ГО ДИ шњЕ СЛА ВЕ ДИ РЕК ТОР РЕ ГИ О НАЛ НЕ ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ 
БЕ О ГРА ДА ПРОФ. ДР СЦИ. МЕД. МИ РО СЛАВ ВУ КО СА ВЉЕ ВИЋ ПРИ РЕ ДИО 
ПРИ ЈЕМ У ПРО СТО РИ ЈА МА АЕРОКЛУ БА //

Л
е ка ри су се и ове го ди не оку пи ли да 14.но вем
бра све ча но обе ле зе сво ју сла ву пра зник Све те 
Вра че Ко зму и Да мја на. У под не је у про сто ри
ја ма Ле кар ске Ко мо ре Ср би је оба вљен све ча ни 

об ред ре за ња слав ског ко ла ча. Уве че је до ма ћин ово
го ди шње сла ве ди рек тор Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 

Бе о гра да проф. др сци. мед. Ми ро слав Ву ко са вље вић 
при ре дио при јем у про сто ри ја ма Аеро клу ба. Уз ти ху, 
слав скосве чар ском, духу при ла го ђену му зи ку го сти су 
у при јат ном дру же њу про ве ли ве че.

До ма ћин ле кар ске сла ве на ред не го ди не би ће Ре ги
о нал на ле кар ска ко мо ра Вој во ди не. Др Н. р. м
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Директорка ЛКС, директор РЛК Београд 
и предсдник Скупштине РЛК Београд

Проф. др Драган Ерцеговац са млађим колегама

Домаћин лекарске славе наредне 
године биће РЛК Војводине

Дан када су лекари у Србији славили своју славу: 14. новембар
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ПР ВИ ХУ МА НИ ТАР НИ 
ТУР НИР У МА ЛОМ ФУД БА ЛУ 
“BELHOSPICE 2009”

Ви ше 
од игре 

П
о след њег ви кен да ма ја ове 
го ди не, не де љу да на на кон 
што је уго стио нај бо ље срп
ске ре пре зен та тив не фуд

ба ле ре, по пу лар не „ор ло ве” на пу ту 
успе ха ка Свет ском ку пу у Ју жно а
фрич кој ре пу бли ци, пре ле пи спорт
ски цен тар Ко ви ло во био је до ма
ћин ску пу ре пре зен та ти ва ца дру ге 
вр сте: след бе ни ци ма и ак тив ним 
бор ци ма за иде је ху ма но сти и ви те
шког над ме та ња. Са ци љем обез бе
ђи ва ња сред ста ва за ле че ње па ци је
на та обо ле лих од ма лиг них бо ле сти, 
ску пом и че сто те шко до ступ ном те
ра пи јом, ху ма ни тар на не про фи та
бил на ор га ни за ци ја „Belhospice” 
при ре ди ла је ху ма ни тар ни тур нир 
у ма лом фуд ба лу, са на зна ком пр
ви али и ја сно из ра же ној же љи ор
га ни за то ра да слич на оку пља ња по
ста ну тра ди ци о нал на.

Ху ма ном по зи ву ода зва ле су се 
мно го број не еки пе ино стра них и 
до ма ћих фар ма це ут ских ком па
ни ја (Swissfarm, Ју го хе ми јафар
ма ци ја…), успе шних тр го вин ских 
фир ми (Дел та Хол динг, Ко ка ко ла 
АД, Апа тин ска пи ва ра АД …), уни
вер зи те та (Ви ша по слов на шко ла) 
и на рав но, еки па Ле кар ске ко мо
ре Ср би је.

Бај ко вит про лећ ни дан: иде ал на 
при ли ка да се уз опу ште но дру же
ње, стек ну но ва по знан ства и раз
мо тре мно ге мо гућ но сти бор бе што 
ве ћег бро ја дру штве них чи ни ла ца, 
удру же ним сна га ма, на ши ро ком 
по љу ху ма ни тар ног ра да.

По чет ком так ми чар ског де ла 
про гра ма упу ће ни ји ма је при су
ство ве ћег бро ја бив ших и са да
шњих ре пре зен та ти ва ца Ср би је у 
ма лом фуд ба лу, па и при су ство пр
во ли га шких фуд ба ле ра, по ста ло ја
сно да ће оку пља ње би ти и пре сти
жноспорт ског ка рак те ра.

Утак ми це у тра ја њу од два пу та 
по десет ми ну та од и гра ва ле су се на 
два су сед на те ре на, а еки пе су би ле 
по де ље не у че ти ри гру пе при че му 
су по две пр во пла си ра не обез бе ђи
ва ле уче шће у да љем то ку так ми
че ња. Иако нео сно ва но сма тра на 
аут сај де ром и то пов ском хра ном за 
„озбиљ ни је” еки пе на дах ну та еки
па Ле кар ске ко мо ре Ср би је се бри
љант ном игром и осва ја њем пр вог 

ме ста у гру пи на мет ну ла као је дан 
од фа во ри та.

Еки па је под ди ри гент ском па
ли цом се лек торигра ча др Зо ра на 
бу ла то ви ћа, пред сед ни ка Ле кар
ске ко мо ре Вој во ди не, пред во ђе на 
про фе сор ским двој цем ВМА, проф 
др ми ро сла вом Ву ко са вље ви ћем, 
пр вим чо ве ком Регионалне Ле кар
ске ко мо ре Бе о гра да и на чел ни ком 
Кли ни ке за оч не бо ле сти ВМА, као 

и проф. др Не бој шом стан ко ви ћем, 
до а је ном фуд бал ских тур ни ра ВМА, 
на чел ни ком гру пе хи рур шких кли
ни ка и на чел ни ком Кли ни ке за оп
шту И аб до ми нал ну хи рур ги ју ВМА. 
Је згро и удар ну сна гу еки пе пред
ста вља ле су до ско ра шње пер ја ни
це фуд бал ске еки пе КЦ Ср би је: др 
То ни ми ха ло вић, др бо јан До бри-
ше ре вић и др Фат мир бир ђо злић 
(са да рад ни ци КЦ Бе жа ниј ска Ко
са и ЗЦ Но ви Па зар), пот по мог
ну ти пред став ни ци ма при ват ног 
сек то ра у Ле кар ској ко мо ри Вој во
ди не (ЛКВ), као и се кре та ри ма оде
ље ња ле кар ске ко мо ре из Ни ша и 
За је ча ра, те уз ср ча ност и тех нич
ку по др шку прав ни ка Ре ље, се кре
та ра ЛКВ.

Сна га еки пе по твр ђе на је у че
тврт фи нал ном ме чу, ка да је по ра
же на еки па Ко ка ко ле и ка да су нас 
сви већ ви де ли на по бед нич ком по
сто љу, до ла зи до не при јат ног из не
на ђе ња. По лу фи нал ни меч, по ми
шље њу свих при сут них фи на ле пре 
фи на ла, до но си пре гршт уз бу ђе
ња, ка ко то са мо у фуд ба лу зна би
ти. На кон шо кант ног, бр зог водјства 
од 2:0, еки па Ју го хе ми јафар ма ци ја, 
ина че до ма ћин тур ни ра, би ва над
и гра на у свим еле мен ти ма игре и 
ба че на на ко ле на, до по след њег ми
ну та игре, ка да при ре зул та ту од 3:2 
за на шу еки пу, на кон јед не про бле
ма тич не су диј ске од лу ке, до ла зи до 
из јед на че ња. 

У ру лет пе нал за вр шни ци еки па 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је по ра же на 
је од про тив ни ка ко ји ће ка сни је 
по ста ти по бед ник тур ни ра. Гор чи на 
по ра за убла же на је де кла си ра њем 
не ду жне еки пе Swis pharm, ре зул та
том 6:2 те се пе хар за осво је но тре ће 
ме сто ипак на шао у ру ка ма ка пи
те на еки пе проф Др Ми ро сла ва Ву
ко са вље ви ћа. Та ко је, као мо рал ни 
по бед ник, у ве ли ком сти лу на јав ну 
сце ну сту пи ла Ле кар ске ко мо ре Ср
би је, ис ти чу ћи се као ор га ни за ци о
нопо слов ни тим на чи је по сто ја ње 
ће у обла сти ма стру ке, ху ма ни тар
ног ра да па и спор та сви убу ду ће 
мо ра ти озбиљ но да ра чу на ју.

 Др Да ли бор сте ва но вић

НА ЦИ О НАЛ НЕ 
ЛЕ КАР СКЕ 
РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ

На Управ ном од бо ру Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је одр жа ном у ав гу сту 2009. го ди не 
у Бе о гра ду, при хва ће на је ини ци ја ти ва 
да се ор га ни зу ју спорт ске сек ци је ме ђу 
чла но ви ма Ле кар ске ко мо ре Ср би је. 
У пла ну је фор ми ра ње На ци о нал них 
ле кар ских ре пре зен та ци ја по угле ду 
на ко мо ре у Евро пи, ко је би на сту па ле 
у ху ма ни тар ним ак ци ја ма као и так ми
че њи ма ор га ни зо ва ним у окви ру Ко мо
ре (тур ни ри у ша ху, те ни су...).
Бу ду ћи да ме ђу ле ка ри ма има до ста 
бив ших спор ти ста а и још увек ак тив
них ре кре а ти ва ца, по зи ва мо све ко ле
ги ни це и ко ле ге да се ја ве је ле ни ко-
стић, По слов ном се кре та ру Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре за цен трал ну и за пад
ну Ср би ју, на те ле фон: 034/337–883, или 
034/337–254, ра ди упи са и ор га ни зо ва
ња спорт ских су сре та.

Од аутсајдера до фаворита: 
екипа Лекарске коморе Србије

Јединствени тренуци у 
Спортском центру Ковилово
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ДОНАТОРСКА ВЕЧЕРА ЗА ИЗГРАДњУ 
СПОМЕНИКА ДР ВЛАДАНУ ЂОРЂЕВИЋУ

Ново спомен 
обележје

Д
онаторска вечера у циљу прикупљања материјал
них средстава за изградњу споменика др Влада-
ну Ђорђевићу, у организацији Лекарске коморе 
Србије, одржана је 27. новембра ове године, у 

Свечаној сали Скупштине града Београда. Идеја нам је 
била да поводом 165. годишњице од рођења великана не 
само овдашње медицине, већ и целе Србије, на Новом 
гробљу у Београду, поставимо нову спомен плочу др 
Ђорђевићу. На донаторској вечери прикупљено је 110.000 
динара и тим новцем плаћено је то спомен обележје. У 
следећем броју опширније о овој теми. Лкс

Донаторска вечера у свечаној сали Скупштини града Београда

Директорка ЛКС говорила је о великану 
српске медицине др Владану Ђорђевићу
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// У свим зе мља ма Цен трал не и Ју го и сточ не 
Евро пе, из у зев БЈР Ма ке до ни је, це ло куп ни 
про цес кон ти ну и ра не еду ка ци је по ве рен је 
у це ло сти ле кар ским ко мо ра ма // Ле кар ска 
ко мо ра у Ср би ји има ста тус еви ден ти ча ра 
кон ти ну и ра не еду ка ци је, ко ји не ма пра во 
да уче ству је ни ти у ор га ни за ци ји ни ти 
у акре ди та ци ји про гра ма кон ти ну и ра не 
еду ка ци је, али јој се мо же на ло жи ти да на 
осно ву ре зул та та ових ак тив но сти не ко ме 
до де ли или оду зме ли цен цу и ли ши га пра ва 
на рад, од но сно по кре не и во ди по сту пак 
пред су дом ча сти: та по зи ци ја не од го ва ра 
ни ко ме, а по себ но не док то ри ма ме ди ци не //

 Пи ше др злат ко Спа сић

ш
и ром све та по сто
ји кон сен сус да у 
здрав стве ном си
сте му, ко ји се ба зи

ра на ква ли те ту ра да, ни је до
вољ но да здрав стве ни рад ник, 
то ком рад ног ве ка, сво ју струч ну 
прак су оба вља је ди но на осно ву 
прет ход но сте че них ква ли фи ка
ци ја. Да нас он мо ра да пе ри о
дич но до ка зу је да је упо знат са но ви на ма и нај бо љом 
прак сом у сво јој обла сти ра да, од но сно да је у ста њу да 
сво ју прак су и да ље успе шно оба вља. Кон ти ну и ра на 
еду ка ци ја је по ста ла нео п хо дан услов да си стем здрав
стве не за шти те обез бе ди са вре ме но ле че ње па ци је на
та у скла ду са до ка зи ма о де ло твор но сти та квог ле че
ња и при зна том нај бо љом прак сом у тој обла сти. Она 
прак тич но тра је до кра ја рад ног ве ка. 

Прин ци пи и ме то де ле че ња се бр зо ме ња ју, па ле ка
ри, као и дру ги здрав стве ни рад ни ци има ју оба ве зу да 
се упо зна ју са при хва ће ним про ме на ма, ка ко би ле чи
ли сво је па ци јен те на нај бо љи мо гу ћи на чин. Си сте ми 
кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је или кон ти ну и ра
ног про фе си о нал ног раз во ја (на зив ко ји је у ме ђу на
род ним окви ри ма све ви ше у упо тре би) обич но су за
сно ва ни на при ку пља њу од ре ђе ног бро ја бо до ва, ко ји 
се до де љу ју за по ха ђа ње одо бре них еду ка тив них ак тив
но сти то ком од ре ђе ног вре мен ског пе ри о да. 

Про је кат Вла де Ср би је под на зи вом „Раз вој здрав ства 
Ср би је“ као циљ сво је дру ге ком по нен те пред ви део је 
сле де ће: 

–  раз вој и уна пре ђе ње ква ли те та кон ти ну и ра не ме
ди цин ске еду ка ци је

– раз вој во ди ча кли нич ке прак се
– про це не здрав стве них тех но ло ги ја
–  ли цен ци ра ње и ре ли цен ци ра ње здрав стве них рад

ни ка
–  ли цен ци ра ње и акре ди та ци ју уста но ва и уна пре ђе

ње ква ли те та ра да у здрав стве ној ин спек ци ји

То је из ме ђу оста лог ре зул ти ра ло прав ним уре ђи ва
њем ове обла сти у Ср би ји на сле де ћи на чин:

Чл. 182.  За ко на о здрав стве ној за шти ти, по ко ме је струч
но уса вр ша ва ње здрав стве них рад ни ка и услов 
за до би ја ње, од но сно об на вља ње ли цен це. 

Чл. 187.  истог за ко на об ја шња ва и шта кон ти ну и ра на 
еду ка ци ја под ра зу ме ва. То је: 

1 – уче шће на струч ним и на уч ним ску по ви ма и 

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.

Бо до ва ње зна ња 

Вр сту, про гра ме, на чин, по сту пак и ду жи ну тра ја ња 
еду ка ци је из ста ва 1. овог чла на, 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 ме 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, 
про пи су је ми ни стар.

Акре ди та ци ју про гра ма из ста ва 2. овог чла на вр ши 
Здрав стве ни са вет. До дат но је одо бра ва ње ак тив но сти 
на кон ти ну и ра ној еду ка ци ји од стра не Здрав стве ног 
са ве та ре гу ли са но чл. 154. став 6. и 7. За ко на о здрав
стве ној за шти ти.

Од 29. де цем бра 2007. године, ка да је об ја вљен у Слу
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је бр. 130 на сна зи је 
и Пра вил ник 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, ко ји је до нео ми ни стар здра вља.

На ве де ни прав ни про пи си су тре нут но це ло куп на за
кон ска ре гу ла ти ва ко ја се од но си на кон ти ну и ра ну еду
ка ци ју свих здрав стве них рад ни ка и са рад ни ка у Ср
би ји, да кле и док то ра ме ди ци не, ко ји ни на ко ји на чин 
ни су из дво је ни од оста лих здрав стве них рад ни ка.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је као до ма ћин ZEVA meetingа 
(Ме ђу на род ног са стан ка ле кар ских ко мо ра Цен трал
не и Ју го и сточ не Евро пе) ис ко ри сти ла је при ли ку да се 
упо зна са про це сом ор га ни за ци је, акре ди та ци је, ли цен
ци ра ња, ре ли цен ци а ња и оста лим уло га ма ле кар ских 
ко мо ра зе ма ља уче сни ца на овом са стан ку. На осно ву 
све стра не ана ли зе стра них ис ку ста ва, Ле кар ска ко мо
ра Ср би је је уочи ла сле де ће раз ли ке у ор га ни зо ва њу и 
спро во ђе њу кон ти ну и ра не еду ка ци је, у од но су на наш 
си стем ор га ни за ци је и спро во ђе ња исте:

У свим зе мља ма уче сни ца ма це ло куп ни про цес кон
ти ну и ра не еду ка ци је по ве рен је у це ло сти ле кар ским 
ко мо ра ма, ко је до зво ља ва ју да ор га ни за ци ју кон ти ну и

КОН ТИ НУ И РА НА МЕ ДИ ЦИН СКА ЕДУ КА ЦИ ЈА

Ди пло ма ни је до вољ на
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ра не еду ка ци је ор га ни зу ју и дру ги, из у зев БЈРМ у ко јој 
ор га ни за ци ју КМЕ вр ши Дру штво ле ка ра Ма ке до ни је, 
а све оста ло Ле кар ска ко мо ра. Еви ден ти ра ње про гра ма, 
њи хо ва акре ди та ци ја, кон тро ла ква ли те та из во ђе ња, 
еви ден ти ра ње при су ства на кон ти ну и ра ној еду ка ци ји 
и до де ла од го ва ра ју ћег бро ја бо до ва су део про це са ре
ли цен ци ра ња и за ду же ња су ле кар ских ко мо ра.

Код нас је спро во ђе ње кон ти ну и ра не еду ка ци је уре
ђе но на сле де ћи на чин:

Кон ти ну и ра ну еду ка ци ју ор га ни зу ју и спро во де за све 
про фи ле здрав стве не стру ке по чл. 6. Пра вил ни ка: 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

Про гра ме акре ди ту је (да је оце ну ква ли те та) Здрав
стве ни са вет Ср би је (пре ма чл. 154. став 6 . и 7. и чл. 187. 
За ко на о здрав стве ној за шти ти), а на осно ву Пра вил ни
ка, ко ји до но си ми ни стар здра вља (та ко ђе чл. 187. За ко
на о здрав стве ној за шти ти).

Ни јед ним прав ним ак том (ни ти Пра вил ни ком, ни ти 
За ко ном о здрав стве ној за шти ти, ни ти За ко ном о ко мо
ра ма) ни је де фи ни сан од нос ко мо ре и про це са кон ти
ну и ра не еду ка ци је, од но сно не по сто ји за ко ном уре ђе
но по ве зи ва ње кон ти ну и ра не еду ка ци је са про це сом 
ре ги стра ци је и ли цен ци ра ња (ре ли цен ци ра ња).

Уса вр ша ва ње и ре ли цен ци ра ње

Бу ду ћи да је из За ко на о здрав стве ној за шти ти ја сно 
да је кон ти ну и ра но струч но уса вр ша ва ње нео п хо дан 
пред у слов ре ли цен ци ра ња здрав стве них рад ни ка, нео
п ход но је да се од нос кон ти ну и ра не еду ка ци је и ре ли
цен ци ра ња за кон ски уре ди, без об зи ра што та по ве
за ност ни је би ла услов за пр ву до де лу ли цен ци. Ка ко 
по сто ји по тре ба да се са кон ти ну и ра ном еду ка ци јом 
по ве жу и дру ги по сло ви ко ји су по ве ре ни ко мо ри, Ле
кар ска ко мо ра је упо зна ла Здрав стве ни са вет са сво јом 
ини ци ја ти вом и под не ла Ми ни стар ству здра вља пред
лог из ме на и до пу на Пра вил ни ка 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 са рад ни ке.

њен са да шњи ста тус еви ден ти ча ра кон ти ну и ра не 
еду ка ци је (ко ји не ма пра во да уче ству је ни ти у ор га
ни за ци ји ни ти у акре ди та ци ји про гра ма кон ти ну и ра
не еду ка ци је, али јој се мо же на ло жи ти да на осно ву 
ре зул та та ових ак тив но сти не ко ме до де ли или оду зме 
ли цен цу и ли ши га пра ва на рад, од но сни по кре не и 
во ди по сту пак пред су дом ча сти) – не од го ва ра ни ко ме, 
а по себ но не док то ри ма ме ди ци не. Исто вре ме но отва
ра мо гућ ност да по ли тич ка власт ин стру мен та ли зу је 
ко мо ру и од ње на пра ви сред ство за про га ња ње док то
ра по струч ној осно ви, уме сто да она бу де ре гу ла тор
ни ме ха ни зам уну тар стру ке. Ле кар ска ко мо ра Ср би је 
сто га усме ра ва сво ју ак тив ност на: 

– по ку шај да се пре ко Здрав стве ног са ве та Ср би је 
укљу чи у про цес акре ди та ци је кон ти ну и ра не еду ка
ци је, 

– за др жи уло гу ор га ни за то ра кон ти ну и ра не еду ка
ци је у обла сти ма ко је при па да ју по за ко ну тзв. по ве
ре ним по сло ви ма (при ме на ко дек са ети ке, ме ди ја ци
ја, по сло ви у ве зи ра до ва су до ва ча сти)

– за кон ско уре ђе ње од но са кон ти ну и ра не еду ка ци је 
и ре ли цен ци ра ња и по ве зи ва ње ових ак тив но сти.

За та кво уче шће Ле кар ске ко мо ре по сто ји мо гућ ност 
у окви ру по сто је ће за кон ске ре гу ла ти ве, а пред ност та
квог ре ше ња је и то што не зах те ва до дат не ма те ри
јал не тро шко ве за др жав ни бу џет, ни ти за ко ри сни ке 
(здрав стве не рад ни ке). На овај на чин би кон ти ну и ра
на еду ка ци ја би ла уре ђе на као и у дру гим др жа ва ма 
Цен трал не и Ју го и сточ не Евро пе, на ко је мо ра мо да 
ли чи мо уко ли ко би смо же ле ли да нас при ме у Европ
ску уни ју. Ини ци ја ти ва је већ по кре ну та упу ћи ва њем 
пред ло га за из ме ну и до пу ну Пра вил ни ка 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. //
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Н
о вим За ко ном о здрав стве ној за шти ти из 2005. 
године пред ви ђе но је фор ми ра ње струч них те
ла на ни воу Ре пу бли ке, а ме ђу њи ма и Здрав
стве ног са ве та Ср би је, као струч ног и са ве то

дав ног те ла, ко је се ста ра о раз во ју и ква ли те ту си сте ма 
здрав стве не за шти те, ор га ни за ци је здрав стве не слу жбе 
и си сте ма здрав стве ног оси гу ра ња. ње го ва уло га је са
ве то дав на по свим пи та њи ма за ко ја је над ле жан, из у
зев про це не ква ли те та про гра ма кон ти ну и ра не еду ка
ци је здрав стве них рад ни ка и са рад ни ка (акре ди та ци ја 
про гра ма кон ти ну и ра не еду ка ци је), у че му има из вр
шну уло гу. 

Здрав стве ни са вет је кон сти ту и сан на сед ни ци одр
жа ној 9.апри ла 2009. ко јом при ли ком је ди ску то ван и 
усво јен по слов ник о ра ду и из вр шен из бор пред сед
ни ка.

За пред сед ни ка Здрав стве ног са ве та Ср би је иза бран 
је проф. др Дра ган Де лић, ко ји је пре у зео оба ве зу да 
кроз кон так те са те ли ма и ор га ни ма у Ре пу бли ци, ко

ји су ре ле вант ни за област здрав стве не за шти те, са
чи ни пред лог те ма ко је ће би ти раз ма тра не на на ред
ним сед ни ца ма.

Кон курс за еду ка ци је 

Пр ва рад на сед ни ца Здрав стве ног са ве та одр жа на је 
28. ма ја 2009. ко јом при ли ком је усво јен План и про
грам ра да Здрав стве ног са ве та Ср би је за пе ри од 2009. 
– 2010. Утвр ђен је по сту пак одо бра ва ња и про це не ква
ли те та про гра ма кон ти ну и ра не еду ка ци је и до не та од
лу ка о рас пи си ва њу кон кур са за еду ка ци је ко је ће се 
одр жа ти у дру гој по пло ви ни 2009. године. Фор ми ра не 
су три рад не гру пе и од ре ђе ни њи хо ви из ве сти о ци и 
чла но ви за при пре му рад них ак тив но сти на сле де ћој 
сед ни ци, са сле де ћим те ма ма:

I – рад на гру па за те му: „По ли ти ка упи са у шко ле и на 
фа кул те те здрав стве не стру ке – из ну ђе на по ли ти ка 

ЗДРАВ СТВЕ НИ СА ВЕТ СР БИ ЈЕ

ХИ ПЕ ПРО ДУК ЦИ ЈА 
ЛЕ КАР СКОГ КА ДРА 
// ПО РЕД НЕ МО ГУЋ НО СТИ БР ЗОГ ЗА ПО шЉА ВА њА ЛЕ КАР СКОГ И СРЕД њЕГ 
КА ДРА УОЧ ЉИВ НЕ ДО СТА ТАК КА ДРА СА ВИ шОМ И ВИ СО КОМ СТРУЧ НОМ 
СПРЕ МОМ ЗА СЕ СТРЕ И ТЕХ НИ ЧА РЕ КА КО БИ СЕ ДО СТИ ГЛИ ЕВРОП СКИ СТАН ДАР ДИ 
// СТРА ТЕ шКИ ЈЕ ИН ТЕ РЕС ДР жА ВЕ И ЗДРАВ СТВА ДА СЕ ПРО ИЗ ВОД њА У ИН СТИ ТУ ТУ 
ТОР ЛАК ОБ НО ВИ И ОН ЗА ДР жИ У ВЕ ЋИН СКОМ ВЛА СНИ шТВУ ДР жА ВЕ //
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или по ли ти ка у функ ци ји здрав стве ног си сте ма Ср
би је“ (из ве сти лац проф. др Зо ран Лат ко вић)

II – рад на гру па за те му: „Ин сти тут за ви ру со ло ги ју, 
вак ци не и се ру ме Тор лак – ствар ност и ре ал не мо гућ
но сти“ (из ве сти лац пук. проф. др ми о драг Чо лић)

III – рад на гру па за спро во ђе ње при прем ног про це
са акре ди та ци је про гра ма кон ти ну и ра не еду ка ци је 
за дру гу по ло ви ну 2009. године (из ве сти лац проф. др 
сло бо дан јан ко вић)

Ни је при хва ће на по ну да Ле кар ске ко мо ре да уче ству
је у про це су акре ди та ци је про гра ма кон ти ну и ра не еду
ка ци је, већ је од лу че но да струч ни ор га ни ор га ни за то
ра кон ти ну и ра не еду ка ци је тре ба да из вр ше прет ход ну 
про ве ру ква ли те та по ну ђе них про гра ма.

Дру га рад на сед ни ца Здрав стве ног са ве та одр жа на је 
24. сеп тем бра. Прет хо дио јој је ин тен зи ван рад рад них 
гру па по до де ље ним за ду же њи ма. Ле кар ска ко мо ра је 
на зах тев проф. др Зо ра на Лат ко ви ћа ак тив но уче ство
ва ла у при пре ми ма те ри ја ла за об ра ду пр ве те ме и ура
ди ла де мо граф ску ана ли зу, про јек ци ју де мо граф ских 
кре та ња и си сте ма ти зо ва но до ста ви ла по дат ке о бро ју 
ле ка ра, њи хо вој ква ли фи ка ци о ној струк ту ри, те ри то
ри јал ном рас по ре ду и бро ју не за по сле них ле ка ра. Ова 
ак тив ност Ле кар ске ко мо ре је за па же на и ви со ко вред
но ва на то ком рас пра ве о овој те ми. 

У окви ру те ме Пр ве рад не гру пе кон ста то ва на је хи
пер про дук ци ја ле кар ског и сред њег ка дра уз не мо гућ
ност њи хо вог бр зог за по шља ва ња, али не до ста так ка
дра са ви шом и ви со ком струч ном спре мом за се стре и 
тех ни ча ре ка ко би се до сти гли и европ ски стан дар ди. 
Бу ду ћи да је упи сна по ли ти ка у над ле жно сти фа кул те
та и шко ла, за ко је је над ле жно Ми ни стар ство про све
те, Здрав стве ни са вет је пред ло жио фор ми ра ње ме ђу
ре сор не ко ми си је Ми ни стар ста ва здра вља и про све те, 
ко ја би пра ти ла ста ње и пред ла га ла ме ре за ускла ђи ва
ње упи сне по ли ти ке са ка дров ским по тре ба ма здрав
стве не слу жбе.

Дру га рад на гру па кон ста то ва ла је да је ин те рес Ре
пу бли ке Ср би је за за вр ше так ре кон струк ци је про из вод
них по го на и по нов но по кре та ње про из вод ње вак ци на. 
До са да шња ула га ња др жа ве под ми ру ју све га четвртину 
по треб них сред ста ва, али стра те шки је ин те рес др жа
ве и здрав ства да се про из вод ња у овом ко лек ти ву об
но ви и он за др жи у ве ћин ском вла сни штву др жа ве и у 
том сми слу је Здрав стве ни са вет дао сво ју пре по ру ку, 
без мо гућ но сти да се из ја шња ва о еко ном ском аспек
ту овог про бле ма.

Не до ста ци у Пра вил ни ку о акре ди та ци ји

Тре ћа рад на гру па пред ло жи ла је да бу де акре ди то ва
но: 52 кон гре са, 413 кур се ва и 1349 струч них са ста на ка 
што је при хва ће но. Оце њи ва но је око 2200 про гра ма, а 
382 про гра ма је би ло одво је но да би се по да ци до пу ни
ли, док још из ве стан број ни је при ка зан због не мо гућ
но сти тех нич ке слу жбе да оба ви по сао на вре ме. По сао 
је за вр шен на вре ме за хва љу ју ћи из у зет ном за ла га њу 
рад не гру пе, али су уоче ни не до ста ци и про це су ор га
ни зо ва ња про це са акре ди та ци је. 

Уоче ни су и не до ста ци у пра вил ни ку о акре ди та ци
ји, те је пред ло же на ње го ва из ме на и до пу на, а од Ми
ни стар ства здра вља, ко је је за ду же но за пру жа ње ма
те ри јал но тех нич ке по др шке Здрав стве ном са ве ту, је 
тра же но да по ве ће број тех нич ког осо бља ра ди ад ми
ни стра тив не об ра де. Дат је рок за жал бу по од лу ка ма 
о акре ди та ци ји од 15 да на.

Ле кар ска ко мо ра је кон ку ри са ла са пет про гра ма кон
ти ну и ра не еду ка ци је, ко ји су се од но си ли на ко декс 
ети ке и рад су до ва ча сти, али је акре ди та ци ја ових про
гра ма од би је на по сле кон сул та ци је прав не слу жбе Ми
ни стар ства здра вља, уз обра зло же ње да ко мо ре не мо гу 
би ти ор га ни за то ри кон ти ну и ра не еду ка ци је јер су по
себ не ор га ни за ци је, а не удру же ња. Уз до каз да је ре
ги стро ва на као стру ков но удру же ње и при мед бу да је 
пре ма пра вил ни ку акре ди та ци ја про гра ма не за ви сна 
од то га ко је ор га ни за тор, Ле кар ска ко мо ра је уло жи ла 
жал бу Здрав стве ном са ве ту. //
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РАД СУДОВА ЧАСТИ 
ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

ПРЕПОЛОВЉЕНИ 
МАНДАТИ 
СУДИЈА?
// ОТВОРЕНО ПИТАњЕ ПОЧЕТКА И ЗАВРшЕТКА 
МАНДАТА СУДИЈА СУДОВА ЧАСТИ ПРИ 
РЕГИОНАЛНИМ КОМОРАМА ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ, 
ЈЕР ДЕЛЕГАТИМА СКУПшТИНА РЕГИОНАЛНИХ 
КОМОРА МАНДАТИ ПРЕСТАЈУ У ЈУЛУ 2010. 
ГОДИНЕ, А МАНДАТИ СУДИЈАМА ЧАСТИ 
СУ ПОЧЕЛИ ОД МОМЕНТА ПОЛАГАњА 
СВЕЧАНЕ ИЗЈАВЕ – ПОЧЕТКОМ 2009. ГОДИНЕ //

У 
погледу извршавања једног од јавних овла
шћења према одредбама Закона о коморама 
здравствених радника – организације и ус
постављања система судова части при Регио

налним лекарским коморама, у првом степену, као и 
Врховног суда части при Лекарској комори Србије у дру
гом степену. Лекарска комора Србије је предузела сле
деће активности:

Децембар 2008. године – Скупштина Лекарске комо
ре Србије доноси Правилник о раду судова части;

Фебруар 2009 – изабране судије првостепених судо
ва части при РЛК и судије Врховног суда части при ЛКС 
полажу свечану изјаву;

Март – Јули 2009 – извршено конституисање првосте
пених и Врховног суда части; у организацији Председ
ника Врховног суда части одржан састанак у Београду 
свих судија Регионалних судова и Врховног суда час
ти, на коме су се исти међусобно представили, а секре
тар ЛКС говорио о правним аспектима, а Председник 
Врховног суда части о медицинским аспектима Пра
вилника о раду судова части и будућим трендовима у 
раду истих судова. 

Јун 2009 – Лекарска комора Србије у сарадњи са Пра
восудним центром при Министарству правде организује 
стручни семинар – едукацију судија судова части Ле
карске коморе Србије и Коморе медицинских сестара и 
техничара на тему организације и рада ових судова, као 
и аспектима односа медицине, професионалне етике и 
права, који је одржан 12, 13, 19. и 20. јуна 2009. године у 
Београду. Предавачи су били угледни професори Уни
верзитета, лекари, правници, председници судова, ад
вокати, чланови Удружења за медицинско право, здрав
ствени инспектори Министарства здравља и др.

Јул 2009 – Врхови суд части Лекарске коморе Србије 
на седици одржаној 14. јула 2009. године у Београду, до
носи Пословник о ближем уређењу и раду судова час
ти Лекарске коморе Србије;

Јул – август 2009 – председник и секретар Врховног 
суда части Лекарске коморе Србије одржавају састан
ке са судовима части: 

–  Регионалне лекарске коморе Војводине (Нови Сад, 
15. јули 2009),

–  Регионалне лекарске коморе за централну и запад
ну Србију (Крагујевац, 16. јули 2009), 

–  Регионалне лекарске коморе Београда (22. јули 
2009),

–  Регионалне лекарске коморе за југоисточну Србију 
(Ниш, 24. јули 2009) и 

–  Регионалне лекарске коморе за Косово и Метохију 
(Косовска Митровица, 4. август 2009).

Пи ше проф. др Бран ко Лу бар да,
Прав ни фа кул тет 

Уни вер зи те та у Бе о гра ду

К
о дек си про фе си о нал ног и етич ког по
на ша ња у окви ру од ре ђе них про фе
си ја има ју ду гу тра ди ци ју, по себ но у 

окви ру стру ков них удру же ња, ко ја су ус
по ста вља ла стан дар де про фе си о нал ног и 
етич ког по на ша ња на ро чи то то ком Сред
њег ве ка у обла сти тр го ви не и за нат ства.
Сва ки еснаф (про фе си о нал на ор га ни за ци
ја) имао је сво ја ауто ном на пра ви ла, ко ја 
су про пи си ва ла усло ве при је ма и на пре до
ва ња у окви ру есна фа, при че му је уго вор 
о ра ду био не тра жбе ни већ лич но прав ни 
уго вор, ко јим се ис ка зи ва ло обо стра но све
ча но обе ћа ње вер но сти („вер на слу жба“). 

Есна фи су има ли мо но пол ски по ло жај 
(кон тро ла оби ма, ква ли те та и на чи на про
из вод ње, од ре ђи ва ње це на свим про из во ди
ма), за сно ва ни на (ап со лут ној) вла сти мај
сто раза на тли ја над ше гр ти ма и кал фа ма.

Ко дек си про фе си о нал ног и етич ког по
на ша ња на ро чи то су се до но си ли у окви ру 
про фе си о нал них удру же ња, на кон при зна
ва ња сло бо де (про фе си о нал ног) удру жи ва
ња, а ус по ста вља ње прав ног ре жи ма тзв. 

ли цен цних за ни ма ња (до зво ла за рад – 
ли цен ца, као јав на ис пра ва), на осно ву се
та за ко на у раз ли чи тим де лат но сти ма (од 
јав ног ин те ре са) сна жно је до при не ло ус
по ста вља њу стан дар да етич ког по на ша ња 
у овим (сло бод ним) про фе си ја ма, што је 
од ве ли ког зна ча ја у про це су тран зи ци је, 
од но сно хар мо ни за ци је до ма ћег пра ва са 
европ ским стан дар ди ма.

Про цес хар мо ни за ци је, од но сно усва ја
ња европ ских стан дар да про фе си о нал ног 
и етич ког по на ша ња не сво ди се са мо на 
при ме ну нор ма тив ног и дог мат ског ме то да 
– ту ма че ње европ ских стан дар да и њи хо во 
пре у зи ма ње у ко де ски ма по на ша ња у до
ма ћем пра ву; про цес хар мо ни за ци је укљу
чу је и прак су при ме не ко дек са по на ша ња, 
укљу чу ју ћи и из ри ца ње ме ра (нпр. при вре
ме но од у зи ма ње ли цен ци за рад; из ри ца
ње дру гих ди сци плин ских ме ра). 

У до ма ћем пра ву је до шло до про ли фе
ра ци је до но ше ња ко дек са по на ша ња у јав
ном и при ват ном сек то ру, али је у до број 
ме ри из о ста ла од го во ра ју ћа прак са при
ме не ових ко дек са, су де ћи по ре ла тив но 
ма лом бро ју ме ра ко је су из ре че не за по
вре ду ко дек са по на ша ња. Хар мо ни за ци ја 
са европ ским стан ра ди ма под ра зу мев ца 
ускла ђе ност пра ва и прак се. Уко ли ко из о

ста не од го ва ра ју ћа прак са (при ме на санк
ци ја за по вре де ко дек са по на ша ња, ко дек си 
по на ша ња не мо гу по сти ћи свој циљ – ети
ку ра да као би тан еле лемнт мо ра ли зо ва ња 
дру штве них од но са. 

K
oдекси про фе си о нал ног и етич ког по
на ша ња до не ти су за за по сле не, низ 
сло бод них про фе си је, као и за др жав

не (јав не) слу жбе ни ке. До но се се у ви ше 
обла сти, де лат но сти, у на ци о нал ним окви
ри ма, у окви ру Са ве та Евро пе и Европ ске 
уни је, на ме ђу народ ном (уни вер зал ном) 
пла ну. У окви ру Са ве та Евро пе од на ро чи
тог зна ча ја су оквир ни ко дек си по на ша ња 
за ли цен цна за ни ма ња, ако и оквир ни ко
дек си за јав не слу жбе ни ке (и функ ци не ре) 
у ци љу су зби ја ња су ко ба јав ног и при ват
ног ин те ре са, од но сно пре вен ци је ко руп
ци је (као сво је вр сног „ду жнич ког роп ства“ 
функ ци о не ра чи је ду го ве „пла ћа ју“ гра
ђа ни). За па жа се зна чај на ин тер на ци о
на ли за ци ја – усва ја ње де кла ра ци ја ме ђу
на род них стру ков них удру же ња, од но сно 
евро пе и за ци ја – ус по ста вља ње европ ских 
стан дар да про фе си о нал не и етич ке од го
вор но сти за низ про фе си ја (у окви ру Са
ве та Евро пе, али и Европ ске уни је), пу тем 
тзв. ме ког пра ва (eng. Soft law), ко је се, по

„ЗЛаТ Ни Па До браН“ као Па ра ДиГ ма 
Не е ТиЧ коГ По На ша ња ме На џе ра

КО ДЕКС ПРО ФЕ СИ О НАЛ НОГ И ЕТИч КОГ ПО НА шА њА КАО ИЗ ВОР РАД НОГ ПРА ВА
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На овим састанцима судијама првостепених судова 
је представљен и уручен Пословник о ближем уређењу 
и раду судова части Лекарске коморе Србије, који је до
нео Врховни суд части ЛКС. 

На састанцима у Новом Саду, Крагујевцу и Нишу, од 
стране представника стручних служби РЛК и појединих 
судија судова части изнет је одређени број примедби и 
сугестија на постојећа нормативна акта из области ор
ганизације и рада судова части и указано је на одређе
на отворена питања у овој материји, а које је нужно што 
пре решити и прецизно дефинисати.

Констатовано је да се без одлагања приступи приме
ни Пословника о ближем уређењу и раду судова час
ти Лекарске коморе Србије, али да се од стране струч
них служби при Регионалним лекарским коморама и 
стручне службе Лекарске коморе Србије истовремено 
припреме предлози, сугестије и примедбе, како на текст 
овог Пословника, тако и на поједине одредбе Правил
ника о раду судова части и Статута Лекарске коморе Ср
бије које се односе на организовање и рад судова час
ти и то посебно:

а) Питање трајања мандата судија судова части при 
Регионалним коморама. Наиме, одредбом из члана 49. 
став 4. и 5. Статута ЛКС прописано је да се „судије су
дова части првог степена“ бирају „из редова чланова 
скупштине регионалне коморе“, па је дошло до отворе
ног питања почетка и завршетка мандата ових судија 
(мандат од четири године), јер делегатима скупштина 
регионалних комора мандати престају у јулу 2010. го
дине, а мандати судијама части су почели од момента 
полагања свечане изјаве – од почетка 2009. године!

б) Питање прецизнијег дефинисања категоризације 
лаких, тешких и особито тешких повреда професионал
не дужности или угледа члана Коморе.

ц) Питање броја судија који спроводе истражне радње 
у другостепеном поступку  Предвидети у одредби из 
члана 13. Правилника о раду судова части да истражне 

радње у другостепеном поступку пред Врховним судом 
части ЛКС обавља само један а не троје судија (из раз
лога ефикасности и економичности поступка.

д) Питање накнаде материјалних трошкова учесника 
у поступцима пред судовима части  Прецизније дефи
нисати врсту материјалних трошкова и начин њиховог 
обрачуна, као и начин исплате накнаде ових трошкова 
учесницима поступка пред судовима части.

е) Остала питања, предлози, примедбе и допуне на 
текст Статута, Правилника и Пословника у области ор
ганизације и рада судова части ЛКС.

На крају је закључено да се напред поменути предло
зи, сугестије и примедбе систематизују од стране пред
ставника стручних служби РЛК и ЛКС и припреме у 
виду јединственог материјала за наредну седницу Вр
ховног суда части Лекарске коморе Србије.

Заказана је следећа седница Врховног суда части Ле
карске коморе Србије за 1. октобар 2009. године. Ова сед
ница се сазива у проширеном саставу, тако да се на ову 
седницу позивају и председници првостепених судова 
части РЛК, као и секретари тих судова, односно пред
ставници стручне службе који пружају стручну помоћ 
судовима части.

На овој седници Врховног суда части Лекарске коморе 
Србије ће се анализирати поменути предлози, сугестије 
и примедбе на текст Статута ЛКС, Правилника о раду 
судова части и Пословника о ближем уређењу и раду 
судова части Лекарске коморе Србије у вези са пробле
матиком рада судова части и усвојиће се јединствена 
иницијатива свих судија Регионалних и Врховног суда 
части ЛКС упућена Скупштини Лекарске коморе Србије 
за измену и допуну поменутих нормативних аката.

проф. др слободан ковачевић,
председник Врховног суда части ЛКС;  

Жељко михић,
секретар Врховног суда части ЛКС 

том, тран спо ну је у про фе си о нал неетич
ке ко дек се на ци о нал них про фе си о нал них 
удру же ња, као и ко дек се ко је до но се ин сти
ту ци је јав но прав ног ка рак те ра. 

О
д по себ ног је зна ча ја је у окви ру Са
ве та Евро пе до не ти Ко декс по на ша ња 
јав них /др жав них/ слу жбе ни ка (Co-

de of Con duct for Pu blic Of  ci als), ко ји има 
за циљ пре вен ци ју ко руп ци је, као озбиљ
не прет ње вла да ви ни пра ва, де мо кра ти ји, 
људ ским пра ви ма, јед на ко сти и со ци јал ној 
прав ди. Ко руп ци ја, исто та ко, угро жа ва еко
ном ски раз вој, ста бил ност де мо крат ских 
ин сти ту ци ја и мо рал не те ме ље дру штва. 
Овим Мо де лом ко дек са по на ша ња др жав
них слу жбе ни ка се ус по ста вља ју стан дар ди 
ин те гри те та и по на ша ња за др жав не слу
жбе ни ке, ко ји су у функ ци ји за ко ни то сти, 
ефи ка сно сти ра да др жав не упра ве, као и 
пра ви ла етич ког по на ша ња у вр ше њу по
сло ва – ду жност ло јал но сти ле гал но ус по
ста вље ној вла сти; ча сност, не при стра сност 
и ефи ка сност ра да, по шту ју ћи јав ни ин те
рес и ре ле вант не окол но сти слу ча ја. 

Љу ба зност у од но си ма са гра ђа ни ма, 
прет по ста вље ним, ко ле га ма и под ре ђе ним 
је оп шти стан дард по на ша ња. Ду жност из бе
га ва ња су ко ба јав ног и при ват ног ин те ре са, 
за рад очу ва ња по ве ре ња јав но сти у ин те гри
тет, не при стра сност и ефек тив ност др жав не 
упра ве (јав не слу жбе), та ко ђе је стан дард по
на ша ња. Мо дел ко декс по на ша ња др жав них 
слу жбе ни ка пред ви ђа и за шти ту др жав ног 
слу жбе ни ка у слу ча ју ука зи ва ња над ле жној 
вла сти на не за ко ни тост или не е тич ност у 

ра ду, укљу чу ју ћи ло шу упра ву (ma lad mi ni-
stra tion). Де таљ но се ус по ста вља ју стан дар
ди спре ча ва ња су ко ба ин те ре са, оба ве зе по
сту па ња у ве зи са по кло ни ма, али се шти ти и 
при ват ност др жав ног слу жбе ни ка. 

По узо ру на Европ ски ко декс по ли циј ске 
ети ке (Ко ми тет ми ни ста ра Са ве та Евро пе, 
Пре по ру ка (2001)10), у Ср би ји је усво јен и 
Ко декс по ли циј ске етике, ко ји ус по ста вља 
етич ке и про фе си о нал не прин ци пе у ра
ду по ли циј ских слу жбе ни ка – „одр жа ва ње 
јав ног ре да и спро во ђе ње за ко на, за шти та 
и по што ва ње људ ских пра ва, пре вен ци ја и 
от кри ва ње кри вич них де ла и дру ги ви до ви 
би ор бе про тив кри ми на ла, пру жа ње по мо
ћи и слу же ње љу ди ма у скла ду са Уста вом и 
за ко ном“ (чл. 3 Ко дек са). Стан дар ди по на
ша ња су ус по ста вље ни у окви ру оде ља ка: 
За ко ни тост и вла да ви на пра ва; По ли ци ја и 
пра во су ђе; Ор га ни за ци ја и функ ци о ни са ње 
по ли ци је; Из бор људ ства за по ли ци ју („Ли
ца осу ђи ва на за те шка кри вич на де ла не 
мо гу ра ди ти у по ли ци ји“ – чл. 22); Обу ка по
ли циј ских слу жбе ни ка; Ду жно сти и пра ва 
по ли циј ских слу жбе ни ка; По ли циј ски по
сло ви и овла шће ња; Од го вор ност и кон тро
ла по ли ци је; Ис тра жи ва ња и ме ђу нар до на 
са рад ња. Ко декс по ли циј ске ети ке је знат но 
обим ни ји у од но су на Ко декс по на ша ња др
жав них слу жбе ни ка, по што пре у зи ма и од
ре ђе не од ред бе За ко на о по ли ци ји.

У ме ђу на род ним окви ри ма, на ауто ном
ној осно ви, до не ти су и број ни ко дек си про
фе си о нал ног и етич ког по на ша ња за низ 
про фе си ја, од но сно у ни зу де лат но сти. Та
ко, Ме ђу на род на фе де ра ци ја но ви на ра је 

на Дру гом за се да њу Свет ског кон гре са 1954. 
(са ам данд ма ни ма усво је ним на XVI II за
се да њу 1986) усво ји ла Де кла ра ци ју ко ја са
др жи стан дар де про фе си о нал ног по сту па
ња но ви на ра – по што ва ње исти не и пра ва 
јав но сти да зна исти ну; ко ри шће ње ча сних 
сред ста ва у при ба вља њу ин фор ма ци ја, фо
то гра фи ја и до ку ме на та; по што ва ње про
фе си о нал не тај не и не от кри ва ње из во ра 
ин фор ма ци је ко ји је зах те вао да оста не 
ано ни ман, и сл. У СР Ју го сла ви ји је 2002. 
го ди не, под ути ца јем Де кла ра ци је про фе
си о нал ног по сту па ња но ви на ра, усво јен 
Етич ки ко декс елек трон ских ме ди ја, ко ји 
са др жи стан дар де у по гле ду ду жно сти но
ви на ра, пра вед но сти, лич не ети ке, не за ви
сно сти уре ђи вач ке по ли ти ке, итд. 

П
о се бан зна чај има ју ко дек си про фе
си о нал ног и етич ког по на ша ња тзв. 
ли цен цних за ни ма ња. Ова за ни ма

ња ка рак те ри шу на ро чи то ви со ки етич ки 
стан дар ди у ра ду, као и по тре ба да се по
себ но за шти ти јав ни ин те рес у (за ко ном) 
утвр ђе ним  де лат но сти ма: нпр. у обла
сти здрав ства, ре ви зи је у јав ном сек то
ру, сте чај них управ ни ка. По вре да ко дек
са про фе си о нал ног и етич ког по на ша ња 
код ли цен цних про фе си ја мо же да во ди 
(при вре ме ном) од у зи ма њу ли цен це. Оту
да, мо же се ре ћи да се у по гле ду ли цен
цних про фе си ја ко дек сом ус по та вља ју не 
ми ни мал ни већ ви со ки („мак си мал ни“) 
стан дар ди ети ке ра да, ка ко у упо ред ном, 
та ко и у до ма ћем пра ву. 
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ИЗ ВЕ шТАЈ О АК ТИВ НО СТИ МА 
ПО СЕБ НОГ ОД БО РА ЗА МЕ ДИ ЦИН СКУ 
ЕТИ КУ ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ

ТАЈ НА ЈЕ И ИМЕ 
ПА ЦИ ЈЕН ТА
// СПЕ ЦИ ФИЧ НИ ЗНА ЧАЈ МЕ ДИ ЦИН СКЕ ТАЈ НЕ 
ЛЕ жИ У ТО МЕ шТО НА њОЈ ПО ЧИ ВА ПО ВЕ РЕ њЕ 
БО ЛЕ СНИ КА У ЗДРАВ СТВЕ НОГ РАД НИ КА // 
ТРАН СФУ ЗИ О ЛО ГИ ЛА БИ ТРЕ БА ЛО ДА ИМА 
СВО ЈУ АГЕН ЦИ ЈУ ПРИ МИ НИ СТАР СТВУ КАО 
НА ЦИ О НАЛ НА СЛУ жБА У ЦИ ЉУ ОБЕЗ БЕ ЂЕ њА 
СИ ГУР НЕ КР ВИ ЗА СВА КОГ ПРИ МА О ЦА 
У СР БИ ЈИ // ЈЕ ДИН СТВЕ НА ЛИ СТУ ДА ВАЛАЦА 
И ПРИ МА ЛА ЦА ОР ГА НА И ТКИ ВА //

П
о ста ту ту ЛКС По се бан од бор за ме ди цин ску 
ети ку 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 и да је ту ма
че ња о зна ча ју пра ви ла Ко дек са ме ди цин ске ети ке.

Сам Ко декс ме ди цин ске ети ке осла ња са на Хи по кра
то ву за кле тву а на пи сан је са ци љам:

–  да се ус по ста ви по ве ре ње из ме ђу ле ка ра и па ци
јен та, 

– да се оси гу ра ква ли тет ле кар ских услу га, 

– да се очу ва сло бо да и углед ле кар ског по зи ва,

–  да се раз ви ја ју ко ле ги јал ни од но си из ме ђу ле ка ра, 

–  да се да по др шка по на ша њу ко је до ли ку је ле кар
ском за ни ма њу с да се спре чи по на ша ње ко је му 
не до ли ку је

Успе шност у ра ду здрав стве ног рад ни ка за ви си од ње
го вог струч ног и етич ког по на ша ња тј од зна ња и са ве
сти. Не ко је дав но ре као да је са вест без зна ња не ко ри
сна а зна ње без са ве сти опа сно.

По се бан од бор за ме ди цин ску ети ку ЛКС одр жао је 
че ти ри са стан ка ко ји ма су пред хо ди ли са стан ци истих 
од бо ра при ре ги о нал ним ко мо ра ма.

Пр ви је био кон сти ту тив ни са ста нак на ко ме су иза
бра ни пред сед ник и пот пред сед ник и усво јен по слов
ник о ра ду. Већ за сле де ћи са ста нак на шег од бо ра у 
мар ту ме се цу има ли смо ана ли зу при мед би и су ге
сти ја са јав не рас пра ве ко ја се од ви ја ла у це лој Ср би ји 
о На цр ти ма вр ло ва жних за ко на: За кон о тран сфу зи о
ло ги ји, За кон о тран спла та ци ји ор га на, За кон о тран
спла та ци ји тки ва и це ли ја, За кон о би о ме ди цин ски 
пот по мог ну тој оплод њи. Ус пе ли смо да са жме мо све 
што је о то ме ре че но и да то при ка же мо на Сај ту ЛКС. 
Ов де на по ми њем са мо не ко ли ко де та ља ко ји су ва жни 
с етич ког аспек та.

До на тор ство и Кон вен ци ја 
Са ве та Евро пе

До ста се го во ри ло о до на тор ству ор га на, о кар ти ца ма 
до на то ра и о то ме да  ли је код смр ти ли ца са до на тор
ском кар ти цом по треб на по нов на са гла сност по ро ди
це. Пи та ње до на тор ства ор га на од ли ца ко ја су по слов
но не спо соб на као и крат ко ре че но од ли ца ко ја ни су 
спо соб на да да ју при ста нак са гле да ли смо у све тлу Кон-
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По себ но је у зе мља ма тзв. тран зи ци је, у 

про це су европ ских ин те гра ци ја, дат зна
чај до но ше њу ова квих ко дек са по на ша ња, 
има ју ћи у ви ду да про цес тран зи ци је под
ра зу ме ва (ре)афир ми са ње ни за но вих тзв. 
ли цен цних за ни ма ња, ко ја ни су би ла по
зна та у усло ви ма ад ми ни стра тив ног, од но
сно (на под руч ју бив ше СФРЈ) са мо у прав
ног со ци ја ли зма (нпр. но тар)

У Етич ком ко дек су за ре ви зо ре се на гла
ша ва ју вред но сти по ве ре ња, по уз да ња и 
кре ди би ли те та, а из два ја се у по себ но по
гла вље вред ност по ште ња (По гла вље 2), као 
су штин ске вред но сти, ко ја се у Ко дек су на
во ди пре вред но сти са ме ком пе тен ци је (По
гла вље 5). На гла ша ва се и зна чај не за ви
сно сти, објек тив но сти и не при стра сно сти 
ре ви зо ра, као и ну жност спре ча ва ња су ко ба 
ин те ре са, по ли тич ке не у трал но сти, уз стна
дар де у по гле ду про фе си о нал не тај но сти.

Ко дек си про фе си о нал ног и етич ког по
на ша ња у до ма ћем пра ву има ју рас ту
ћи зна чај као из во ри (рад ног) пра ва у 

пр вој де це ни ји XXI ве ка, па ра лел но са ин
тен зи ви ра њем хар мо ни за ци је до ма ћег пра
ва и усва ја њем европ ских (ко му ни тар них) 
стан дар да про фе си о нал ног и етич ког по
на ша ња. Раз ли ку ју се ко дек си по на ша ња за 
за по сле не у јав ном и при ват ном сек то ру, за 
сло бод не про фе си је, за др жав не слу жбе ни
ке, јав не функ ци о не ре. Ко дек си по на ша ња 
се до но се на осно ву из ри чи те за кон ске од
ред бе, од но сно оба ве зе ко ју на ла же сет за
ко на, по себ но у јав ном сек то ру – за др жав ну 

упра ву, јав не слу жбе (здрав ство, обра зо ва
ње, кул ту ра, со ци јал на за шти та). 

Ко дек се по на ша ња до но се за ко ном пред
ви ђе ни ор га ни – нпр. Ви со ки слу жбе нич
ки са вет је до нео Ко декс по на ша ња др жав
них слу жбе ни ка (2008) на осно ву За ко на о 
др жав ним слу жбе ни ци ма и на ме ште ни
ци ма (2005), или за ко ном пред ви ђе ни ор
га ни (јав них слу жби) – нпр. Етич ки од бор 
Ср би је, струч но те ло ко је се ста ра о пру жа
њу и спро во ђе њу здрав стве не за шти те на 
ни воу Ре пу бли ке, пред ла же основ на на че
ла про фе си о нал не ети ке здрав стве них рад
ни ка, на осно ву За ко на о здрав стве ној за
шти ти (2005). 

Са сво је стра не, над ле жна ко мо ра здрав
стве них рад ни ка из да је, об на вља или од у
зи ма ли цен цу здрав стве ном рад ни ку (ли
цен цу, као јав ну ис пра ву, до но си ди рек тор 
над ле жне ко мо ре). Ко мо ра из да је ли цен цу 
на пе ри од од се дам го ди на, уко ли ко ис пу
ња ва усло ве про пи са не за ко ном (шко ла ска 
спре ма, по ло жен струч ни ис пит, упи сан у 
име ник ко мо ре), од но сно ако не ма смет њи 
за упис – „да прав но сна жном суд ском од
лу ком 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 нофг де ла про тив 
здра вља љу ди (чл. 195. За ко на о здрав стве
ној за шти ти). 

По ред то га, Ко мо ра здрав стве ном рад
ни ку при вре ме но од у зи ма ли цен цу ако је, 
по ред оста лог, 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 шест ме се ци до пет го
ди на) 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“ (чл. 197. За ко на). 

Ти пи чан при мер ко дек са по на ша ња сло
бод них про фе си ја пред ста вља Ко декс про-
фе си о нал не ети ке адво ка та, ко ји је, на 
осно ву За ко на о адвокатури, до не ла Осни
вач ка скуп шти на Адво кат ске ко мо ре Ју го
слав ци је 1999. го ди не. Ко декс про фе си о нал
не ети ке адво ка та за сни ва се на „ви со ком 
ни воу про фе си о нал не и мо рал не од го вор
но сти“ (А. I). Адво кат ска ко мо ра над зи ре 
по што ва ње Ко дек са, чи је не по што ва ње има 
за по сле ди цу ди сци плин ску од го вор ност 
адво ка та. Оба ве за адво ка та је да, по ред 
оста лог, чу ва не за ви сност адво кат ске про
фе си је, да по сту па струч но, да сво ју про фе
си ју оба вља са ве сно, да чу ва углед адво ка
ту ре у јав ним ак тив но сти ма и у при ват ном 
жи во ту. Адво кат мо же да ко ри сти са мо до
пу ште на и ча сна сред ства (за бра на ре кла
ми ра ња, за бра на не спо ји вих по слова су 
бли же уре ђе ни Ко дек сом). 

Ко декс по на ша ња др жав них службени
ка, до нет од стра не Ви со ког слу жбе
нич ког са ве та по узо ру на слич не ко

дек се у упо ред ном праву, оглед ни Ко декс 
по на ша ња јав них слу жбе ни ка у окви ру Са
ве та Евро пе, за јед но са За ко ном о др жав
ним службеницима чи ни це ли ну уре ђи
ва ња по на ша ња др жав них слу жбе ни ка (и 
на ме ште ни ка). Ко декс са др жи стан дар де 
ис прав ног по на ша ња др жав них слу жбе ни
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вен ци је са ве та Евро пе о људ ским пра ви ма у би о ме ди-
ци ни чл. 19 јер је то раз ли чи то ре гу ли са но из ме ђу зе
ма ља чла ни ца ЕУ.

До ста се го во ри ло о тер ми ну мо жда на смрт, о то ме ко 
тре ба да про гла си мо жда ну смрт и о да љам ре до сле ду 
рад њи на кон то га. За ло жи ли смо се за је дин стве ну ли сту 
да ва лаца и при ма лаца ор га на и тки ва на ше зе мље.

Тран сфу зи о ло ги ла као гра на ме ди ци не од оп штег ин
те ре са тре ба да има сво ју Аген ци ју при ми ни стар ству 
као На ци о нал на слу жба а све то у ци љу обез бе ђе ња си
гур не кр ви за сва ког при ма о ца у Ср би ји.

Наш сле де ћи сас та нак био је по во дом уво ђе ња фи
скал них ка са у здрав стве не уста но ве где смо по ста ви
ли пи та ње да ли из да ва ње фи скал них ра чу на по ве ћа
ва мо гућ ност от кри ва ња ле кар ске тај не. Том при ли ком 
смо про а на ли зи ра ли све на пи се ле кар ској тај ни а са 
ци љем да то ис ко ри сти мо код ра да на до пу ни Ко дек са 
ме ди цин ске ети ке ко ји нам пред сто ји.

Ди јаг но за и це на

Нај ста ри ји ме ди цин ски за пи си су за бра њи ва ли ле
ка ру да ода је тај ну ко ја је „по ве ре на уху или за те ча на 
очи ма или на слу ће на умом“. Спе ци фич ни зна чај ме ди
цин ске тај не ле жи у то ме што на њој по чи ва по ве ре ње 
бо ле сни ка у здрав стве ног рад ни ка.

Тај на је и име па ци јен та, ди јаг но за, на чин ле че ња, 
ди јаг но стич ка про це ду ра. Тај на је не са мо по да так да 
је не ко бо ле стан не го и да је здрав. Ле кар ска тај на ни
је при ват на већ про фе си о нал на и слу жбе на. Из да ва
ње фи скал них ра чу на сва ка ко по ве ћа ва мо гуч ност да 
се са зна од че га не ко бо лу је. Уво ђе њем фи скал них ра
чу на за здрав стве не услу ге у ко ји ма сто ји ди јаг но за 
и це на угро жа ва се пра во па ци јен та на ин ти му а ле
кар се ди рект но при си ља ва на от кри ва ње по вер љи вих 
по да та ка о па ци јен ту. На гла си ли смо да здра вље ни је 
са мо еко ном ска ка те го ри ја, да се не мо же на пла ти ти 

ем па ти ја, да се не мо же на пла ти ти кон сул та ци ја те ле
фо ном, и за тра жи ли од ла га ње уво ђе ња фи ска ли за ци
је у здрав ству.

Етич ност у на уч но и стра жи вач ком ра ду

Те ма ко ју смо као ПО ана ли зи ра ли  на последњем че
твр том са стан ку је етич ност у сва ко днев ном ра ду ле
ка ра са по себ ним освр том на етич ност у на уч но и стра
жи вач ком ра ду а у све тлу пред сто је ће кон ти ну и ра не 
ме ди цин ске еду ка ци је 

Тре ба под ста ћи ле ка ре да ра де на пси хо ло шкомо рал
ном са мо и згра ђи ва њу ра ди ис прав ног ста ва и по на ша
ња у сво јој про фе си ји у сва ко днев ном ра ду а на ро чи то 
код акре ди то ва ња те ма за еду ка ци ју дру гих ко ле га.

Пред ло жи ли смо да се упу ти су ге сти ја Здрав стве ном 
са ве ту да се при акре ди та ци ји при ја вље них те ма од 
стра не Здрав стве ног са ве та увек во ди ра чу на о при су
ству еле ме на та етич но сти у на уч но и стра жи вач ком ра
ду у скла ду са оп штим на че ли ма на уч но и стра жи вач
ке де лат но сти. 

На ша су ге сти ја је да се пре ко ПО за ме ди цин ску ети ку 
ЛКС до ста ви ЛКС и Здрав стве ном са ве ту пред лог да се 
акре ди ту ју пре да ва ња са те ма ма из Ко дек са ме ди цин
ске ети ке ЛКС у ци љу афир ма ци је Ко дек са ме ди цин ске 
ети ке, ка ко би се етич ка на че ла ожи ве ла и при бли жи ла 
члан ству и по ста ла на чин жи во та сва ког ле ка ра.

У на ред ном пе ри о ду ПО за ме ди цин ску ети ку тре ба 
да пре ко по себ них од бо ра у ре ги о нал ним ко мо ра ма 
ус по ста ви са рад њу са Етич ким од бо ри ма свих Здрав
стве них уста но ва Ср би је.

По За ко ну о здрав стве ној за шти ти је дан од Струч них 
ор га на у здрав стве ној уста но ви је Ети ич ки од бор. Име
ну је га ди рек тор на пред лог Струч ног са ве та из ре до ва 
за по сле них здрав стве них рад ни ка или гра ђа на са за
вр ше ним Прав ним фа кул те том.
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ка, ус по ста вља стан дар де про фе си о нал ног 
по на ша ња и ети ке ра да. Свест о ис прав но
сти (пра ви ла и по на ша ња) – Rec ta ra tio је, 
на од ре ђе ни на чин, из над им пе ра тив но
сти ко ја по чи ва на при нуд ним санк ци ја
ма. У ко дек си ма по на ша ња се про жи ма ју 
и пра во и мо рал, а про фе си о нал на ети ка 
је у функ ци ји мо ра ли зо ва ња дру штве них 
од но са уоп ште.

Ци ље ви Ко дек са по на ша ња др жав
них слу жбе ни ка укљу чу ју стан дар
де про фе си о нал ног и етич ког по на

ша ња, ети ке ра да др жав них слу жбе ни ка 
– тзв. стан дар ди ин те гри те та у вр ше њу по
сло ва др жав ног ор га на. Ко декс има за циљ 
да се јав ност – гра ђа ни оба ве сте о по на ша
њу ко је мо гу да оче ку ју од др жав них слу
жбе ни ка. У том по гле ду, по ве ре ње јав но сти 
у др жав ну упра ву као сер вис гра ђа на је не
раз двој но ве за но за стан дар де по на ша ња у 
функ ци ји за ко ни то сти и ефи ка сно сти ра да 
др жав не упра ве. 

Циљ Ко дек са је сте и у спре ча ва њу су ко
ба јав ног и при ват ног ин те ре са, од но сно у 
пре вен ци ји ко руп ци је, што је у функ ци ји 
вла да ви не пра ва, прав не др жа ве. Нај зад, 
циљ Ко дек са је у по сти за њу до сто јан ства на 
ра ду, од но сно за шти ти до сто јан ства и при
ват но сти др жав них слу жбе ни ка. На од ре
ђе ни на чин, до но ше ње ко дек са по на ша ња 
др жав них слу жбе ни ка је вр ста ко ди фи ка
ци је про фе си о нал них оби ча ја у овој обла
сти ра да.

Адре са ти Ко дек са је су др жав ни слу жбе
ни ци на из вр ши лач ким рад ним ме сти ма, 

др жав ни слу жбе ни ци на по ло жа ју у др
жав ној упра ви (ми ни стар стви ма, ор га ни
ма упра ве у са ста ву ми ни стар ста ва, у по
себ ним ор га ни за ци ја ма – се кре та ри ја ти ма, 
за во ди ма, аген ци ја ма), струч ним слу жба
ма Вла де и струч ним слу жба ма управ них 
окру га. По вре де Ко дек са по на ша ња пред
ста вља ју лак ше по вре де ду жно сти из рад
ног од но са, за ко је је пред ви ђе на ди сци
плин ска ме ра опо ме не (упо зо ре ња), као и 
ди си ци плин ска санк ци ја нов ча на ка зна до 
20 про це на та пла те у јед ном ме се цу. 

На че ло про фе си о на ли за ци је из ра жа ва 
зах те ве у по гле ду за ко ни то сти и ефи ка
сно сти ра да др жав не упра ве, као сер ви са 
гра ђа на, у ци љу оства ри ва ња пра ва гра ђа
на. Ко декс из ра жа ва на че ло за ко ни то сти 
и не при стра сно сти у ра ду, про пи си ва њем 
да „др жав ни слу жбе ник оба вља сво ју ду
жност у окви ру да тог овла шће ња, у скла ду 
са за ко ном и дру гим про пи сом и по сту па 
по пра ви ли ма стру ке и од ред ба ма овог Ко
дек са“ (чл. 4. ст. 1).

По ред то га, „др жав ни слу жбе ник не сме 
да се у при ват ном жи во ту по на ша на на
чин ко ји га чи ни при јем чи вим ути ца ју дру
гих ли ца ко ји се мо же од ра зи ти на за ко
ни то и не при стра сно вр шење ду жно сти“ 
(чл. 4. ст. 2). 

За шти та јав ног ин те ре са се обез бе ђу је 
при до но ше њу од лу ка и вр ше њу дис кре
ци о них овла шће ња, во де ћи ра чу на и о ре
ле вант ним чи ње ни ца ма и де ло ва њу ко је 
га не сме до во ди ти у по ло жај оба ве зе вра
ћа ња услу ге не ком фи зич ком или прав ном 
ли цу (чл. 6. Ко дек са).

У оп хо ђе њу са стран ка ма др жав ни слу
жбе ник је ду жан да „по сту па про фе си о нал
но, љу ба зно и при стој но, да по ка же за ин те
ре со ва ност и стр пље ње (по себ но са не у ком 
стран ком). Ду жан је да да је по дат ке и ин
фор ма ци је бла го вре ме но и тач но, у скла
ду са за ко ном и дру гим про пи сом. При том, 
др жав ни слу жбе ник се ру ко во ди на че лом 
јед на ко сти и не да је при ви ле ги је за ви сно 
од би ло ка квих свој ста ва и лич них осо би
на стран ке. Од др жав них слу жбе ни ка Ко
декс зах те ва по што ва ње лич но сти и до
сто јан ства стран ке, као и да са по себ ном 
па жњом по сту па пре ма ли ци ма са ин ва
ли ди те том (чл. 13).

На че ло де по ли ти за ци је је у функ ци
ји вла да ви не пра ва, прав не др жа ве, 
по де ле вла сти, оства ри ва ња пра ва 

гра ђа на. Иде ја де по ли ти за ци је се ре а ли
зу је од ред ба ма За ко на о др жав ним слу
жбе ни ци ма ко ји уво ди кла си фи ка ци ју на 
др жав не слу жбе ни ке на по ло жа ју и на из
вр ши лач ким рад ним ме сти ма, као и за бра
ном из ра жа ва ња и за сту па ња по ли тич ких 
уве ре ња на ра ду. Ко декс про пи су је да се 
др жав ни слу жбе ник у вр ше њу сво је ду
жно сти при др жа ва на че ла по ли тич ке не
у трал но сти, као и да не сме да ути че на 
по ли тич ко опре де ље ње дру гих др жав них 
слу жбе ни ка и на ме ште ни ка. У слу жбе ним 
про сто ри ја ма ор га на др жав ни слу жбе ник 
не сме да но си и ис ти че обе леж ја по ли
тич ких стра на ка, ни ти њи хов про па ганд
ни ма те ри јал (чл. 5). 
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СУД ЧА СТИ И ПРО ЦЕ ДУ РА

МЕ ДИ ЈА ЦИ ЈОМ 
ДО ПО РАВ НА њА 
// УКО ЛИ КО СТРАН КЕ ПРИ ХВА ТЕ МЕ ДИ ЈА ЦИ ЈУ 
И ПО СТИГ НУ – ПОТ ПИ шУ СПО РА ЗУМ КО ЈИМ СЕ 
У КОН КРЕТ НОМ СЛУ ЧА ЈУ ЛЕ КАР ОБА ВЕ жЕ ДА 
СЕ ИЗ ВИ НИ ПА ЦИ ЈЕН ТУ, ТА КАВ СПО РА ЗУМ ИМА 
КА РАК ТЕР ВАН СУД СКОГ ПО РАВ НА њА И њИ МЕ 
СЕ ИС ЦР ПЉУ ЈЕ ПРА ВО ПА ЦИ ЈЕН ТА ДА ПО ТОМ 
ПРЕД МЕ ТУ ВО ДИ ПО СТУ ПАК ПРЕД СУ ДОМ 
ЧА СТИ, ОСИМ У СЛУ ЧА ЈУ КА ДА ЈЕД НА ОД СТРА НА 
КО ЈА ЈЕ СПО РА ЗУМ ПОТ ПИ СА ЛА ИСТИ НЕ 
ПО шТУ ЈЕ У РО КУ ДЕ ФИ НИ СА НОМ СПО РА ЗУ МОМ //

Пи ше: дипл прав ник Су за на Гу бе ри на Чо мић 
се кре тар Ле кар ске Ко мо ре Ср би је

П
ро це ду ра пред Су дом ча сти под ра зу ме ва по
сту пак пред Су дом ча сти, ко ји је де фи ни сан 
Пра вил ни ком о ра ду Су до ва ча сти и пред ста
вља скуп нор ми про це сног пра ва, ко ји углав

ном има ју при нод но прав ну при ро ду. У на у ци се про
це сно пра во по не кад озна ча ва као фор мал но, на су прот 
ма те ри јал ном – су штин ском. Под фор мом се у кон крет
ном слу ча ју ми сли на рад ње стран ке или стра на ка и 
на рад ње Су да и по сту пак пред Су дом ча сти са сто ји се 
од рад њи про це сних су бје ка та.

Ре ци мо: Стран ка мо ра до ста ви ти пред лог за по кре
та ње по ступ ка у од ре ђе ној фор ми. Пра вил ни ком је де

51 < 
То је струч но те ло ко је пра ти пру жа ње и спро во ђе

ње здрав стве не за шти те на на че ли ма про фе си о нал не 
ети ке. Упу ти ће мо им до пи се и по ну ди ти са рад њу и по
моћ а да нас они по врат но оба ве шта ва ју са про бле ма
ти ком у ве зи са спро во ђе њем од ред би ко дек са у прак
си. У до пи су ће ста ја ти над ле жност на шег ПО и по ну да 
за за јед нич ко ре ша ва ње про бле ма а у ин те ре су па ци
је на та и ле ка ра. 

Пред сто ји нам да љи рад на Ко дек су ме ди цин ске ети
ке ЛКС па је за кљу че но да ПО за ме ди цин ску ети ку ЛКС 
упу ти до пис свим ПО РЛ КЈИС да на кон раз ма тра ња са
др жи не Ко дек са до ста ве сво је пред ло ге за из ме ну и до
пу ну по сто је ћег Ко дек са.

Из ме на ко дек са нам и она ко пред сто ји на кон усва ја
ња но вих За ко на ко ји су би ли на јав ној рас пра ви а од
но се се на етич ки вр ло ва жне ме ди цин ске про бле ме и 
про це ду ре као што су до на тор ство, тран спла та ци ја, би
о ме ди цин ски пот по мог ну та оплод ња и др. ЛКС је уче
ство ва ла у јав ној рас пра ви ко ја је во ђе на код пред ло
га ових за ко на. 

Ис пла ни ра ли смо и са ста нак о но ви на ма у ме ђу на
род ним стан дар ди ма ме ди цин ске ети ке

И за крај ци ти ра ћу Јо ва на Ду чи ћа. Он ка же да је ле кар 
до бро на ме ран чо век, тих, ху ман, уре дан, скро ман, чо
век ко ји има мир, до сто јан ство, го спо дин је у ду ши и у 
ка рак те ру, ду хо ван је, са дис тан цом у по на ша њу, го во ри 
три је зи ка, од лич но по зна је ме ди ци ну а ја бих до да ла 
по на ша се у скла ду са Ко дек сом ме ди цин ске ети ке. 

Да нас ле кар по зна је ин фор ма ти ку и ин фор ма ци о не 
си сте ме, по зна је са вре ме не ме то де ле че ња, за ин те ре
со ван је за успе шно ле че ње па ци јен та, а то зна чи да не 
ле чи оно што не зна, већ ша ље оно ме ко зна.

Убе ђе на сам да смо сви ми, дра ге ко ле ге та кви. са мо 
тре ба да се по тру ди мо да то по ка же мо.

Прим. др сла ви ца Ђу ро вић мла де но вић,
пред сед ник ПО ЛКС за ме ди цин ску ети ку
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На че ло не при стра сно сти тре ба да оси

гу ра по ве ре ње јав но сти у ин те гри тет, не
при стра сност и ефи ка сност ор га на (чл. 3), 
као и да до при не се спре ча ва њу су ко ба ин
те ре са и пре вен ци ји ко руп ци је. Др жав ни 
слу жбе ник је ду жан да во ди ра чу на о јав
ном ин те ре су и не сме да до зво ли да ње
гов при ват ни ин те рес до ђе у су коб с јав
ним ин те ре сом. 

Ко дек сом се по себ но ис ти че оба ве за ру
ко во ди о ца ка дров ске је ди ни це ор га на да 
ли це ко је се при ма у рад ни од нос у свој ству 
др жав ног слу жбе ни ка упо зна, пре сту па
ња на рад, са за ко ном пред ви ђе ним огра
ни че њи ма и за бра на ма ко је има ју за циљ 
спре ча ва ње су ко ба ин те ре са (чл. 8 Ко дек
са). Спре ча ва ње су ко ба ин те ре са др жав них 
слу жбе ни ка на по ло жа ју је уре ђе но де лом 
За ко ном о др жав ним слу жбе ни ци ма, а пре
те жно За ко ном о спре ча ва њу су ко ба ин те
ре са при вр ше њу јав них функ ци ја, с тим да 
се до не ти За кон о Аген ци ји за бор бу про
тив корупције при ме њу је од 1. ја ну а ра 2010. 
го ди не. Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци
је је над ле жна за до но ше ње од лу ка про тив 
функ ци о не ра и др жав них слу жбе ни ка на 
по ло жа ју ко ји ма се из ри чу санк ци је због 
по вре де за ко на у по гле ду су ко ба ин те ре са, 
не до зво ље не ку му ла ци је функ ци ја, и др. 

Др жав ни слу жбе ник на по ло жа ју (нпр. 
по моћ ник ми ни стра, се кре тар ми ни
стар ства, ди рек тор ор га на упра ве у са

ста ву ми ни стар ства, ди рек тор по себ не ор га
ни за ци је (се кре та ри ја та, за во да, аген ци је), 

ди рек тор слу жбе Вла де, Ре пу блич ки јав ни 
пра во бра ни лац, на чел ник управ ног окру
га је ду жан да под но си из ве штај о имо ви ни 
(као и функ ци о не ри), да пре не се упра вљач
ка пра ва у у при вред ном дру штву на дру го 
не по ве за но ли це, не мо же да има ку му ла ци
ју по ло жа ја и дру ге (јав не) функ ци је итд.

У те сној ве зи са спре ча ва њем су ко ба ин
те ре са је сте и по сту па ње са по кло ном. Ко
декс пред ви ђа да др жав ни слу жбе ник не 
сме да при ми по клон, ни ти би ло ка кву услу
гу или дру гу ко рист за се бе или дру га ли ца 
у вр ше њу сво је ду жно сти, осим про то ко лар
ног или при год ног по кло на ма ње вред но
сти, са гла сно про пи си ма (чл. 9). Уко ли ко је 
др жав ном слу жбе ни ку по ну ђен по клон или 
не ка дру га ко рист, ду жан је да по клон од би
је, као и да пре ду зме рад ње ра ди иден ти фи
ка ци је ли ца и, уко ли ко је мо гу ће, про на ђе 
све до ке и да од мах (нај ка сни је у ро ку од 24 
ча са) о то ме са чи ни слу жбе ну за бе ле шку и 
оба ве сти не по сред но прет по ста вље ног. 

За шти та до сто јан ства и при ват но сти 
је сте на че ло ко је има за циљ оси гу ра ње до
сто јан стве них усло ва ра да и за шти ту при
ват но сти др жав ног слу жбе ни ка (ко ја се на 
од ре ђе ни на чин шти ти и на ра ду и у ве зи 
са ра дом). Ко дек сом је пред ви ђе но да „др
жав ни слу жбе ник не сме да из но си лич не 
по дат ке из еви де ни ца ко је се во де о дру
гом др жав ном слу жбе ни ку,. Осим у за ко
ном пред ви ђе ним слу ча је ви ма“ (чл. 12). 

У по гле ду по сту па ња са ин фор ма ци јама, 
Ко декс про пи су је да др жав ни слу жбе ник у 
вр ше њу сво јих по сло ва не мо же зах те ва ти 
при ступ ин фор ма ци ја ма ко је му ни су по

треб не за оба вља ње по сло ва, као и да до
ступ не ин фор ма ци је ко ри сти на про пи са
ни на чин. По ред то га, др жав ни слу жбе ник 
не сме да нео вла шће но са оп шта ва ин фор
ма ци је до ко јих је до шао у оба вља њу сво јих 
по сло ва (при че му је За ко ном о др жав ним 
слу жбе ни ци ма ода ва ње слу жбе не тај не 
про пи са но као те жа по вре да рад не ду жно
сти – чл. 109. ЗДС). Нај зад, др жав ни слу жбе
ник не сме да ко ри сти ин фор ма ци је ко је су 
му слу жбе но до ступ не ра ди сти ца ња по год
но сти за се бе или по ве за на ли ца (чл. 11).

До сто јан ство др жав них слу жбе ни ка се 
шти ти за бра ном сек су ал ног уз не ми
ра ва ња, као „вер бал ним или не вер

бал ним не же ље ним по на ша њем из сфе ре 
пол ног жи во та ко јим се вре ђа лич ни инт
гри тет“, с тим да се при ја ве за сек су ал но 
уз не ми ра ва ње под но се ли цу ко је не не по
сред но прет по ста вље но оно ме од ко га по
ти че уз не ми ра ва ње (чл. 16 Ко дек са). 

Ко декс шти ти др жав ног слу жбе ни ка од уз
ме ни ра ва ња – тзв. мо бин га на ра ду, по себ но 
уко ли ко до уз не ми ра ва ња до ла зи услед то га 
што је др жав ни слу жбе ник пи сме но оба ве
стио ру ко во ди о ца ор га на о то ме да се од ње
га или дру ог др жав ног слу жбе ни ка тра жи да 
по сту пи на на чин ко ји ни је у скла ду са Ко
дек сом. Због ука зи ва ња на по вре ду Ко дек
са (или дру гог јав ног ин те ре са – енг. Right to 
whi stle blow), др жав ни слу жбе ник не сме би
ти ста вљен у не по вољ ни ји по ло жај у од но су 
на дру ге др жав не слу жбе ни ке (чл. 18). 

Ко дек сом се ус по ста вља ју и стан дар ди 
оде ва ња на ра ду, ко ји ма се же ли по ми ри ти 



ДЕЦЕМБАР 2009. // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 53

ин те рес (углед) др жав ног ор га на, с јед не, и 
пра во на при ват ност др жав ног слу жбе ни ка, 
с дру ге стра не. Оту да, „др жав ни слу жбе ник је 
ду жан да бу де при клад но и уред но оде вен, 
при ме ре но по сло ви ма др жав ног слу жбе ни
ка и да сво јим на чи ном оде ва ња на рад ном 
ме сту не на ру ша ва углед др жав ног ор га на 
ни ти из ра жа ва сво ју по ли тич ку, вер ску или 
дру гу лич ну при пад ност ко ја би мо гла да до
ве де у сум њу ње го ву не при стра сност и не у
трал ност. Ко дек сом се на во ди, exem pli ca u sa, 
шта се сма тра не при клад ном оде ћом. 

Ко декс ети ке за сте чај не управнике, 
до нет од стра не Ми ни стра при вре де, 
на пред лог Аген ци је за ли цен ци ра ње 

сте чај них управ ни ка, а на осно ву За ко на о 
сте чај ном поступк у (чл. 14, ст. 8), ус по ста ља 
стан дар де по на ша ња у оба вља њу по сло ва 
сте чај ног управ ни ка,као ли цен цног за ни
ма ња. На и ме, сте чај ни управ ник се име ну
је са ли сте ли цен ци ра них сте чај них управ
ни ка (ре ги стро ва ни и као пред у зет ни ци).

Ко дек сом се на гла ша ва про фе си о нал
на од го вор ност сте чај ног управ ни ка, са мо
стал ност и струч ност у ра ду, по вер љи вост 
ин фор ма ци ја, као и ду жност спре ча ва ња 
су ко ба ин те ре са. У слу ча ју су ко ба ин те ре са 
сте чај ни управ ник је ду жан да под не се зах
тев за сво је раз ре ше ње. Ко дек сом се, по том, 
ус по ста вља ју стан дар ди чу ва ња и упра вља
ња имо ви ном сте чај ног ду жни ка, при че му 
сте чај ни управ ник не мо же ку по ва ти, не
по сред но или по сред но, имо ви ну сте чај ног 
ду жни ка у по ступ ку у ко ме је име но ван за 
сте чај ног управ ни ка. На тај на чин, Ко декс 

ети ке ус поствља стан дар де струч но сти, са
ве сно сти, по ште ња, про фе си о нал не и мо
рал не од го вор но сти у по сту па њу пре ма уче
сни ци ма у сте чај ном по ступ ку, а по себ но у 
упра вља њу сте чај ном ма сом и у по ступ ку 
унов ча ва ња имо ви не сте чај ног ду жни ка.

Ако у оба вља њу сво јих по сло ва сте чај ни 
управ ник не по сту па у скла ду са овим Ко
дек сом, за ин те ре со ва но ли це о то ме оба
ве шта ва Аген ци ју за ли цен ци ра ње сте чај
них управ ни ка. По вре да Ко дек са ети ке за 
сте чај не управ ни ке, мо же да има за по сле
ди цу од у зи ма ње ли цен це пре ис те ка ро ка 
(три го ди не) од стра не Аген ци је за ли цен
ци ра ње сте чај них управ ни ка, а но ва ли
цен ца не мо же се из да ти у ро ку од пет го
ди на од да на прав но сна жно сти ре ше ња о 
од у зи ма њу ли цен це (чл. 14. За ко на о сте
чај ном по ступ ку). 

Ко де ски про фе си о нал ног и етич ког по
на ша ња има ју ва жну уло гу у афир ма ци ји 
до сто јан ства про фе си је, од но сно афир ма
ци ји ети ке ра да, по себ но код тзв. ли цен
цних за ни ма ња, што до при но си мо ра
ли зо ва њу рад них од но са, од но сно во ди 
ста би ли за ци ји (ина че на ру ше них) етич
ких осно ва дру шта ва ко ја су про ла зи ла 
кроз тран зи ци ју, али и раз ви је ни јих дру
шта ва са ста бил ни јим по ли тич ким си сте
ми ма и ве ћом еко ном ском и со ци јал ном 
раз ви је но шћу. У на шој зе мљи све ин тен зив
ни ји про цес до но ше ња ко дек са про фе си о
нал ног по на ша ња има сво је вр сне про тив
реч не ефек те. 

С јед не стра не, ко дек си стру ков них удру
же ња, ко ји се до но се на ауто но ман на чин, 

во де по пра ви лу по ди за њу ни воа про фе
си о нал не и етич ке од го вор но сти при пад
ни ка од ре ђе не про фе си је – нпр. ко дек си 
удру же ња су ди ја, ко декс адво кат ске ко мо
ре, ко декс здрав стве них рад ни ка, ко декс 
по на ша ња на став ни ка, ко декс удру же ња 
но ви на ра. Исто та ко, ко дек си ко ји до но се 
на осно ву за кон ских овла шће ња од го ва ра
ју ћа те ла ауто ном ног ка рак те ра та ко ђе су 
у функ ци ји афир ма ци је про фе си о на ли за
ци је и ус по ста вља ња стан дар да ети ке ра
да, ка кав је нпр. Ко декс по на ша ња др жав
них слу жбе ни ка, до нет од стра не Ви со ког 
слу жбе нич ког са ве та 2008. го ди не. 

Овај Ко декс ус по ста вља стан дар де про
фе си о нал ног и етич ког по на ша ња др
жав них слу жбе ни ка, стан дар де спре

ча ва ња су ко ба јав ног и при ват ног ин те ре са 
(пре вен ци је ко руп ци је), као и стан дар де за
шти те при ват но сти и до сто јан ства др жав
них слу жбе ни ка (нпр. за бра на мо бин га и 
сек су ал ног уз не ми ра ва ња на ра ду). 

На дру гој стра ни, ме ђу тим, до ла зи до до
но ше ња оби ља ко дек са по на ша ња од стра не 
са мих по сло да ва ца, на ро чи то у сек то ру услу
га у при ват ном сек то ру, ко ји не рет ко за ди ру 
у пра во при ват но сти (да кле, су прот но За ко ну 
о ра ду) и до сто јан ство на ра ду – у те жњи за 
што ве ћим про фи том жр тву ју се при ват ност 
(лич на пра ва) и до сто јан ство на ра ду. 

Ови ко дек си се до но се не са мо без за кон
ског осно ва већ и без ува жа ва ња со ци јал ног 
ди ја ло га у уре ђи ва њу усло ва ра да и стан дар
да про фе си о нал ног и етич ког по на ша ња. 
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фи ни са но шта тај пред лог тре ба да са др жи; По зив Су да 
је фор ма лан јер је Пра вил ни ком де фи ни са но шта по
зив тре ба да са др жи: ме сто, вре ме одр жа ва ња рас пра
ве, упо зо ре ње на по сле ди це не до ла ска; фор ма је нео
п ход на и код из во ђе ња до ка за: 

Суд нај пре до но си ре ше ње о из во ђе њу до ка за, би ло 
по пред ло гу стран ке, би ло по слу жбе ној ду жно сти. Фор
ма је нео п ход на и код са ста вља ња и во ђе ња за пи сни
ка с усме не рас пра ве али она је је нео п ход на и код до
но ше ња и са ста вља ња од лу ке Су да. Ве ћа њу и гла са њу 
су ди ја не мо же при су ство ва ти ни ко осим чла но ва Ве
ћа и за пи сни ча ра. Са др жај од лу ке – мо ра има ти увод, 
из ре ку и обра зло же ње.

Об ли ци про це них рад њи су пи сме ни и усме ни. Усме не 
рад ње се пред у зи ма ју на ро чи шту, а пи сме не рад ње стра
на ка се зо ву пред ло зи, под не сци и сл., док Суд пи сме не 
рад ње из ра жа ва кроз за кључ ке, ре ше ња и од лу ке.

Пи сме не рад ње рад ње стран ке су:
1.  Пред лог за по кре та ње по ступ ка, ко ји мо ра да са

др жи све оно што је де фи ни са но Пра вил ни ком о ра
ду су до ва ча сти. Пред лог се до ста вља струч ној слу
жби Су да ча сти ко ја 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.

2.  Жал ба на ре ше ње су ди је су да ча сти ко ји је од ре ђен 
да спро ве де ис тра жне рад ње

3. Пред ло зи за из во ђе ње до ка за мо гу би ти и пи сме
ни усме ни.

4. Жал ба на од лу ку Су да ча сти и дру ге пи сме не рад ње
Пи сме не рад ње Су да ча сти су:

1. У Пред ход ном по ступ ку Суд ча сти до но си: 
 ре ше ње ко јим или кон ста ту је да су ис пу ње ни фор
мал ни усло ви за во ђе ње по ступ ка 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 усло ви за во ђе ње 
по ступ ка.

У прет ход ном по ступ ку Струч на слу жба Су да ча сти ис
пи ту је да ли је пред лог за по кре та ње по ступ ка под не ла 
овла шће на осо ба (осо ба ко ја има прав ни ин те рес за во
ђе ње по ступ ка); да ли је пред лог за по кре та ње по ступ ка 
до пу штен (да ли је пред мет рас пра ве пред су дом ча сти) 
и да ли је пред лог бла го вре мен (да ли је пред лог до ста
вљен у ро ку де фи ни сном чл. 51. и 52. Пра вил ни ка). 

Ови усло ви су ку му ла тив ни и уко ли ко ни је за до во љен 
са мо је дан од на ве де них усло ва Струч на слу жба су да 
ча сти од ба ци ће ре ше њем под не ти пред лог. 

2. У по ступ ку у ко ме се утвр ђу је осно ва ност сум ње 
за по кре та ње по ступ ка пред Су дом ча сти су ди ја ко ји 
спро во ди ис тра жне рад ње оце њу је 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 на кон спо ве де ног 
по ступ ка до но си 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 про сле ђу је га Су ду ча сти у фор ми зах те ва или 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 нео сно ван. 

Про тив ре ше ња су ди је од ре ђе ног да спро ве де ис тра
жне рад ње до зво ље на је жал ба, по ко јој пр во сте пе ни 
Суд ча сти до но си ре ше ње ко јим жал бу на ре ше ње су
ди је усва ја, од ба цу је или од би ја.

3. На глав ној рас пра ви Суд ча сти до ста вља по зи ве 
стран ка ма и уче сни ци ма у по ступ ку. По зив чла ну Ко
мо ре про тив ко га је по кре нут по ступ ка пред Су дом ча
сти мо ра да са др жи на зна чен члан За ко на, Ста ту та, Ко
дек са про фе си о нал не ети ке ЛКС или члан пра вил ни ка 
о ра ду Су до ва ча сти ко ји је члан Ко мо ре сво јим чи ње
њем или не чи ње њем по вре дио и за ко ји се те ре ти, та
чан дан и вре ме одр жа ва ња ро чи шта за глав ну рас пра
ву, по у ку да у по ступ ку мо же да 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. 
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По зив ли цу ко је је под не ло пред лог за по ре та ње по

ступ ка са др жи та чан да тум вре ме и ме сто одр жа ва ња 
глав не рас пра ве и упут ство о по сле ди ца ма про пу шта
ња, да уко ли ко из о ста не са глав не рас пра ве, а уред но 
је по зван Суд ће ре ше њем об у ста ви ти по сту пак. 

4. Суд у по ступ ку пред Су дом ча сти пред у зи ма рад ње 
ко је се на зи ва ју рад ња ма упра вља ња по ступ ком. Рад-
ње упра вља ња по ступ ком суд пред у зи ма по слу жбе ној 
ду жно сти, да кле и без пред ло га стра на ка. Та ко ре ци мо 
Суд о из во ђе њу до ка за од лу чу је ре ше њем. То под ра зу
ме ва да ће суд до не ти ре ше ње о из во ђе њу до ка за са слу
ша њем стра на ка, ре ше ње о из во ђе њу до ка за са слу ша
њем све до ка, ре ше ње о из во ђе њу до ка за ве шта че њем 
на од ре ђе не окол но сти, ре ше ње о из во ђе њу до ка за уви
ђа јем на ли цу ме ста и сл. Ове рад ње Су да су рад ње ко
је Суд пред у зи ма у про це ду ри во ђе ња по ступ ка и про
тив тих ре ше ња ни су до зво ље не жал бе. 

5. Суд ча сти во ди За пи сник о глав ној рас пра ви. За пи
сник је пи сме на кон ста та ци ја о рад ња ма Су да и стра
на ка пред у зе тих на глав ној рас пра ви. За пи сник сад
жи: озна че ње пред ме та, озна че ње про тив ког ли ца се 
во ди по сту пак, да тум во ђе ња за пи сни ка, чла но ве Ве
ћа, при сут не стран ке и дру га по зва на ли ца. За пи сник 
пот пи су ју пред сед ник Ве ћа, за пи сни чар и стран ке. За
пи сник са глав не рас пра ве чу ва се за јед но са спи си
ма пред ме та. За пи сник са глав не рас пра ве је до каз о 
са др жи ни и ре до сле ду рад њи пред у зе тих на глав ној 
рас пра ви. 

6. Суд ча сти во ди За пи сник о ве ћа њу и гла са њу, ко ји 
са др жи ток гла са ња и са др жи ну до не те од лу ке и исти 
се ста вља у по се бан омот, ко ји се чу ва одво је но од спи
са пред ме та. За пи сник о ве ћа њу и гла са њу мо же раз
гле да ти Ви ши суд ка да ре ша ва о прав ном ле ку.

7. Од лу ка Су да ча сти је ре зул тат де лат но сти Су да. Од
лу ком се од лу чу је увек о под не том пред ло гу, од но сно 
зах те ву пред Су дом ча сти, и ко јом се ре ша ва да ли 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. Де фи ни са не Пра вил ни
ком и та ква од лу ка се зо ве и ме ри тор ном од лу ком и 
са др жи: увод, из ре ку и обра зло же ње.

У пар нич ном по ступ ку суд рас пра вља и од лу чу је о ту
жбе ном зах те ву да ли је на ста ла од ре ђе на прав на по
сле ди ца у гра ђан ско прав ном или дру гом од но су у ко
ме су се ство ри ла од ре ђе на пра ва.

У кри вич ном по ступ ку утвр ђу је се да је оп ту же ни 
учи нио кри вич но де ло и да ли је за исто од го во ран.

У по ступ ку пред Су дом ча сти Суд утвр ђу је да ли 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, де фи ни са не Пра вил ни
ком, ако је сво јим чи ње њем или не чи ње њем учи нио 
не ку од по ве ре да де фи ни са них Пра вил ни ком о ра ду 
Су до ва ча сти.

По сту пак пред Су дом ча сти

У по ступ ку пред Су дом ча сти утвр ђу је се да ли је ле
кар, члан Ко мо ре учи нио по вре ду де фи ни са ну Пра вил
ни ком о ра ду Су до ва ча сти (члан 4).

По сту пак пред Су до ви ма ча сти се во ди не за ви сно од 
пар нич ног или кри вич ног по ступ ка. Суд ча сти утвр ђу је 
да ли су учи ње не по вре де де фи ни са не чла ном 4. Пра
вил ни ка и у том сми слу по слу жбе ној ду жно сти па зи да 
ли је пред лог за по кре та ње по ступ ка до пу штен  да ли је 
пред мет рас пра ве пред Су дом ча сти, као и да ли је под
нет од стра не овла шће ног ли ца (члан 17 Пра вил ни ка).

Пред лог мо ра би ти бла го вре мен (члан 51 Пра вил ни
ка; По кре та ње ди сци плин ског по ступ ка за ста ре ва ис
те ком јед не го ди не од учи ње не по вре де, осим из у зе та
ка пред ви ђе них у чла ну 52)
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Оту да, че сто су из раз ауто ри тар ног ме
наџ мен та (кор по ра тив ног упра вља
ња), уме сто да бу ду у функ ци ји со

ци јал но од го вор ног ме наџ мен та, што је 
у су прот но сти и са на че лом да стру ков на 
(про фе си о нал на) удру же ња ауто ном но до
но се стан дар де про фе си о нал ног и етич ког 
по на ша ња. Та ко, ко дек си ма кор по ра тив ног 
упра вља ња у при ват ном сек то ру не ус по
ста вља ју се са мо пра ви ла ра да ор га на упра
вља ња дру штвом, од но си дру штва са ак ци
о на ри ма, са по сто је ћим и по тен ци јал ним 
ин ве сти ро ти ма, по слов ним парт не ри ма, 
екс тер ном ре е ви зи јом и оста лим су бјек ти
ма на сло бод ном тр жи шту, већ се про пи су
је да по ред чла но ва ор га на и сви за по сле ни 
има ју оба ве зу да се при др жа ва ју пра ви ла 
кор по ра тив ног упра вља ња са др жа них у ко
дек су. На тај на чин, уме сто да се оба ве зе за
по сле них уре ђу ју ко лек тин вим уго во ри ма 
или уз ува жа ва ње на че ла со ци јал ног ди ја
ло га о уре ђи ва њу усло ва ра да, ко дек си кор
по ра тив ног упра вља ња не ува жа ва ју на че
ло со ци јал но од го вор ног упра вља ња ако се 
не укљу чи кон сул то ва ње пред став ни ка за
по сле них у де фи ни са њу од ред би ко дек са 
кор по ра тив ног упра вља ња ко ји се од но се 
на за по сле не.

Ко дек си кор по ра тив ног упра вља ња има
ју по себ но ва жно ме сто као из во ри ауто
ном ног пра ва. њи хо во до но ше ње не на ла
же за кон, али се ова кви ко дек си сма тра ју 
ком пле мен тар ним за кон ским ре ше њи ма 
и у функ ци ји су ус по ста вља ња стан дар да 
кор по ра тив ног упра вља ња од стра не ин те

ре сних асо ци ја ци ја при вред них су бје ка та 
– При вред на ко мо ра Ср би је је до не ла Ко
декс кор по ра тив ног упра вља ња, на кон до
но ше ња но вог За ко на о при вред ним дру
штви ма Ср би је (2004). Пра ви ла Ко дек са по 
сво јој во ка ци ји су упу ћу ју ћа, об ја шња ва ју
ћа, ин тер пре ти ра ју ћа, што не зна чи да ова 
пра ви ла и са овом прав ном при ро дом ни
су оба ве зу ју ћа.. Као из вор тзв. ме ког пра ва 
у по слов ној прак си ор га ни зо ва ња кор по ра
тив ног упра вља ња, пре све га ак ци о нар ских 
дру шта ва, Ко декс тре ба да учи ни упра вља
ње што тран спа рент ни јим у сво је вр сном 
тро у глу: ак ци о на ри (ин ве сти то ри)  упра
ва (ме наџ мент)  надзор. 

„До бро кор по ра тив но упра вља ње не зна
чи са мо ин те рес ак ци о на ра, као не су мљив 
при мар ни ин те рес ко ји по кре ће и но си ин
ве сти ци о ни про цес. До бро кор по ра тив но 
упра вља ње прет по ста вља и аде кват ну за
сту пље ност и за шти ту и оста лих ин те ре са, 
ле ги тим них и ре ле вант них: по ве ри ла ца, 
за по сле них, упра ве, кли јен те ле, дру штва у 
со ци о ло шком сми слу ре чи (дру штве на од-
го вор ност ком па ни ја).“ Оту да, на че ло дру
штве но од го вор ног пред у зе ћа као део кор
по ра тив ног упра вља ња Ко декс фор му ли ше 
та ко што пред ви ђа да „управ ни од бор тре
ба да на сто ји да дру штво по слу је оства ру
ју ћи до бит, по шту ју ћи при том ин те ре се ак
ци о на ра, ула га ча, за по сле них, по ве ри ла ца, 
по тро ша ча и јав не ин те ре се“ (чл. 113 Ко дек
са). Све ви ше се ука зу је да се у упра вља
њу европ ским пред у зе ћи ма (SЕ) од упра ве 
дру штва (управ ног или над зор ног од бо ра) 
оче ку је ве ћа ко о пре а тив ност и урав но те же

ни је пред ста вља ње  не са мо ин те ре са ак ци
о на ра већ и за по сле них, не вла ди них ор га
ни за ци ја, по тро ша ча, ло кал не са му пра ве, 
у функ ци ји ак тив но сти пред у зе ћа.

Ин те ре си за по сле них се по шту ју на тај 
на чин што се пред ви ђа Ко дек сом кор по
ра тив ног упра вља ња нпр. „Со ја про те ин“ 
да „дру штво свим за по сле ни ма обез бе ђу
је рав нпра ван трет ман“ (чл. 31), да се при 
за по шља ва њу по шту је на че ло не ди скри
ми на ци је, уз са рад њу са за ко ни тим пред
став ни ци ма за по сле них (чл. 32), као о да 
ће „дру штво о за по сле ни ма при ба ви ти ис
кљу чи вио по дат ке по треб не за во ђе ње за
ко ном про пи са них слу жбе них еви ден ци ја, 
као и да ове по дат ке не ће са оп шта ва ти тре
ћим ли ци ма, из у зев у слу ча је ви ма пред ви
ђе ним за ко ном – на осно ву од лу ке др жав
ног ор га на (чл. 33 Ко дек са).

У по гле ду мо гућ но сти да за по сле ни у 
дру штву бу ду чла но ви управ ног од
бо ра, Ко декс пред ви ђа да „дру штво не 

тре ба сво јим осни вач ким ак том, ста ту том 
или на дру ги на чин да за бра њу је ли ци ма 
ко ја ни су за по сле на у дру штву да бу ду чла
но ви управ ног од бо ра или да на би ло ко
ји дру ги на чин, осим за ко ном про пи са них 
слу ча је ва, усло вља ва члан ство у управ ном 
од бо ру за по сле њем у дру штву (на при мер, 
да ве ћи на чла но ва управ ног од бо ра мо ра ју 
би ти за по сле ни, да са мо за по сле ни чла но ви 
управ ног од бо ра мо гу би ти ре и за бра ни, и 
др.)“ (чл. 160). Ина че, „скуп шти на ак ци о на
ра мо же у сва ком тре нут ку да раз ре ши чла
на управ ног од бо ра и без на во ђе ња раз ло га 
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Пред лог мо ра би ти до ста вљен ме сно и ствар но над
ле жном су ду ча сти. Ме сно над ле жан Суд ча сти је пре
ма ме сту учла ње ња чла на Ко мо ре, од но сно пре ма ме
сту пре би ва ли шта чла на Ко мо ре.

По сту пак пред Су до ви ма ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср
би је од ви ја се у пет фа за:

ПР ВА ФА ЗА: Пред ход ни по сту пак
Утвр ђу је се ис пу ње ност фор мал них усло ва за во ђе

ње по ступ ка пред Су дом ча сти.
Струч на слу жба Су да ча сти ис пи ту је да ли је пред лог 

за по кре та ње по ступ ка бла го вре мен, до пу штен и да ли 
је упу ћен над ле жном Су ду ча сти, као и да под нет зах
тев са др жи све оно што је пред ви ђе но у по гле ду ње го ве 
са др жи не Пра вил ни ком о ра ду Су до ва ча сти.

Струч на слу жба Су да ча сти има рок од 30 да на да ис
пи та ис пу ње ност фор мал них усло ва за во ђе ње по ступ
ка, а на кон тог ро ка до но си се ре ше ње ко јим кон ста ту је 
да су ис пу ње ни фор мал ни усло ви за во ђе ње по ступ ка 
или ре ше ње ко јим се пред лог за во ђе ње по ступ ка од
ба цу је, јер ни су ис пу ње ни фор мал ни раз ло зи за во ђе
ње по ступ ка.

Про тив овог ре ше ња ни је до зво ље на жал ба и оно се 
има сма тра ти ко нач ним (ова ка ва ре гу ла ти ва пред ста вља 
из у зе так од пра ви ла – дво сте пе ност у од лу чи ва њу).

ДРУ ГА ФА ЗА: Осно ва ност сум ње
Су ди ја од ре ђен да спро ве де ис тра жне рад ње утвр ђу је 

по сто ја ње осно ва не сум ње за по кре та ње по ступ ка, од
но сно да ли по сто ји основ под не тог пред ло га и да ли 
су обез бе ђе ни ма те ри јал ни до ка зи. 

Су ди ја ко ји спров оди ис тра жне рад ње пр о ве ра ве све 
на во де и чи ње ни це из пред ло га као и до ка зе и мо же 
ра ди до но ше ња обра зло же ног ре ше ња тра жи ти пи сме
ну из ја ву од чла на Ко мо ре про тив ко га се по сту пак во
ди, од по сло дав ца уста но ве у ко јој члан Ко мо ре ра ди 
и од дру гих ли ца за ко је се пред по ста вља да има ју са
зна ња ве зна за пред мет при ја ве.

На кон ис те ка пе ри о да од 30 да на су ди ја ко ји се спро
вео ис тра жне рад ње до но си обра зло же но ре ше ње ко
јим или кон ста ту је да је пред лог за по кре та ње по ступ ка 
пред Су дом ча сти оправ дан или 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 нео сно ван.

Про тив ре ше ња су ди је од ре ђе ног да спро ве де ис тра жне 
рад ње до зво ље на је жал ба и под но си се пр во сте пе ном 
Су ду ча сти, ко ји жал бу мо же да усво ји, од би је или од
ба ци и ре ше ње Су да ча сти је по том пи та њу ко нач но.

ТРЕ ЋА ФА ЗА: По сту пак пред Су дом ча сти
Суд ча сти на осно ву обра зло же ног ре ше ња су ди је од

ре ђе ног да спро ве де ис тра жне рад ње, ко јим је кон ста то
ва но да је пред лог за пок тер та ње по ступ ка осно ван и ко
је се сма тра зах те вом, пред у зи ма рад ње у по ступ ку пред 
Су дом ча сти ка ко би на осно ву зах те ва, на во да стра на ка 
и свих из ве де них до ка за, ко је це ни по свом сло бод ном су
диј ском уве ре њу, са чи нио под ло гу за до но ше ње од лу ке.

До ка зи се из во де по пред ло зи ма стра на ка, о че му 
Пред сед ник Ве ћа од лу чу је ре ше њем (про тив ко га ни
је до зво ље на по себ на жал ба), а мо же и сам од лу чи ти 
да из ве де до ка зе ко је ни су пред ло жи ле стран ке, а ра ди 
утвр ђи ва ња чи ње нич ног ста ња у по ступ ку.

Из во ђе ње до ка за: Са слу ша њем стра на ка, уви ђај, ве
шта че ње, све до ци, и др.

Ка да од лу чи да су раз ло зи за во ђе ње рас пра ве пред 
Су дом ча сти ис цр пље ни Суд ће исту за кљу чи ти, обај
вљи ва њем од стра не Пред сед ни ка Ве ћа да је рас пра
ва за вр ше на. 

ЧЕ ТВР ТА ФА ЗА: До но ше ње Од лу ке пр во сте пе ног 
Су да ча сти

Чла но ви Ве ћа Су да ча сти на не јав ној сед ни ци, ве ћи
ном гла со ва до но се Од лу ку. О тој сед ни ци во ди се За
пи сник, ко ји пот пи су је Пред сед ник Ве ћа Су да ча сти, 
чла но ви Ве ћа и За пи сни чар и ко ји се чу ва одво је но од 
спи са пред ме та.
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за раз ре ше ње“ (члан 177), при че му за по сле
ном не пре ста је рад ни од нос у дру штву.

Ко дек сом кор по ра тив ног упра вља ња 
пред ви ђе ни су стан дар ди стал ног струч
ног уса вр ша ва ња чла но ва упра ве дру штва, 
о че му се ста ра пред сед ник управ ног од бо
ра дру штва. Стал но уна пре ђи ва ње спо соб
но сти и зна ња ко ја су по треб на за успе шно 
оба вља ње за да та ка управ ног од бо ра и ње
го вих ко ми си ја мо же да укљу чи по се бан 
про грам за уса вр ша ва ње чла но ва управ
ног од бо ра. 

Ко дек сом кор по ра тив ног упра вља ња 
ус по ста вља се ре а ли за ци ја на че ла 
ети ке ра да – да про це на ра да чла но

ва управ ног од бо ра бу де у ко ре ла ци ји са 
по слов ним ре зул та ти ма, што, до след но, 
до ла зи до из ра жа ја при утвр ђи ва њу при
ма ња чла но ва упра ве. Оту да, Ко декс на
ла же да  управ ни од бор тре ба да нај ма ње 
је дан пут го ди шње скуп шти ни ак ци о на ра 
под но си из ве штај о про це ни свог ра да, ра
да ко ми си ја ко је је обра зо вао, ра да из вр
шног од бо ра, као и сва ког по је ди ног чла
на управ ног од бо ра. 

У из ве шта ју ће по себ но би ти по бро ја ни 
сви ко ри шће ни кри те ри ју ми (на при мер, 
број са ти про ве де них на ра ду, при су ство сед
ни ца ма, кре та ње тр жи шне вред но сти ак ци
ја, ми шље ње ре пре зен та тив ног син ди ка та, 
итд.), као и на чин њи хо вог ту ма че ња у свр ху 
про це не. При том,  Из ве штај о про це ни ра да 
пред сед ни ка управ ног од бо ра тре ба да са
ста ве не из вр шни ди рек то ри, а пред сед ник 
управ ног од бо ра тре ба да бу де од го во ран 

скуп шти ни за под но ше ње, тач ност, пот пу
ност и ја сност из ве шта ја о про це ни ра да, док 
ру ко во ди лац не из вр шних ди рек то ра тре ба 
да на исти на чин од го ва ра за из ве штај о 
про це ни ра да пред сед ни ка управ ног од
бо ра. (чла но ви 205 – 207 Ко дек са).

У ве зи са про це ном ре зул та та ра да је
сте и пи та ње на кна да чла но ви ма упра ве 
дру штва. „Све вр сте на кна да су до зво ље не, 
осим оних ко је су про пи си ма за бра ње не. 
Члан управ ног од бо ра се не мо же сма тра
ти не за ви сним ако при ма на кна ду ко ја за
ви си од ре зул та та по сло ва ња дру штва (на 
при мер, у ви ду ак ци ја, ва ра на та, за мен љи
вих или пар ти ци па тив них об ве зни ца, уче
шћа у де лу до би ти, и сл.). 

При ли ком од ре ђи ва ња од го ва ра ју ћег 
ме то да за утвр ђи ва ње вр сте и ви си не на
кна де за рад чла но ви ма управ ног и из вр
шног од бо ра по себ но тре ба во ди ти ра чу на о 
сле де ћим кри те ри ју ми ма: за да ци ма чла на; 
фи нан сиј ском ста њу дру штва; еко ном ском 
окру же њу у ко ме се дру штво на ла зи; про
це ни до та да шњег ра да чла на, као и од бо
ра у це ли ни; ус по ста вља њу ве зе из ме ђу ре
зул та та ко је члан бу де оства ри вао и ње го ве 
на кна де; на кна ди у по ве за ним дру штви ма; 
ста во ви ма про фе си о нал них ор га ни за ци
ја. При том, чла но ви управ ног од бо ра ко ји 
ни су у рад ном од но су у дру штву, за кљу чу
ју по се бан уго вор са дру штвом, ко јим се од
ре ђу је вр ста и ви си на на кна де за рад, као 
и дру га пи та ња ко ја се од но се на ме ђу соб
на пра ва и оба ве зе чла на и дру штва. На ове 
уго во ре скуп шти на ак ци о на ра да је прет
ход ну са гла сност. 

Чла но ви из вр шног од бо ра, као и чла но
ви управ ног од бо ра ко ји су у рад ном од но
су у дру штву, мо гу пи та ње на кна де да уре
де на сле де ће на чи не:

1) ако су прет ход но би ли у рад ном од
но су мо гу да: – за кљу че по се бан уго вор са 
дру штвом, по ред уго во ра о ра ду, на ко ји 
скуп шти на да је прет ход ну са гла сност; или 
 из ме не по сто је ћи уго вор о ра ду у де лу 
ко ји се од но си на вр сту и ви си ну на кна
де и по себ на пра ва и оба ве зе ко је се од но
се на члан ство у управ ном, од но сно из вр
шном од бо ру;

2) ако пре из бо ра ни су би ли у рад ном од
но су за кљу чу ју са дру штвом уго вор о ра ду. 
На за кљу че ни уго вор о ра ду, као и из ме не 
по сто је ћег уго во ра о ра ду скуп шти на ак ци
о на ра да је на кнад ну са гла сност – одо бре
ње (чла но ви 241244 Ко дек са).

Ети ка ра да до ла зи до из ра жа ја као на
че ло со ци јал но од го вор ног упра вља ња 
и при ре гу ли са њу пи та ња су ко ба ин те

ре са. „Су коб ин те ре са из ме ђу чла на управ
ног, од но сно из вр шног од бо ра и дру штва 
по сто ји ка да члан управ ног, од но сно из вр
шног од бо ра: 1) или члан ње го ве по ро ди це 
има лич ни ин те рес су про тан ин те ре су дру
штва, или 2) je ди рект но или ин ди рект но 
ан га жо ван у дру гом при вред ном су бјек ту 
кон ку рент ске де лат но сти. Чла но ви управ
ног и из вр шног од бо ра тре ба да се тру де да 
сво је лич не и по слов не од но се уре де та ко 
да из бе га ва ју ди рект не или ин ди рект не су
ко бе ин те ре са са дру штвом. 
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У слу ча ју да по сто ји су коб ин те ре са, члан 

управ ног и из вр шног од бо ра тре ба да по
сту па у нај бо љем ин те ре су дру штва, а не 
у свом ин те ре су. Чла но ви управ ног и из
вр шног од бо ра су ду жни да бу ду ло јал ни 
дру штву на ро чи то у си ту а ци ја ма кад они 
или чла но ви њи хо ве по ро ди це има ју не ки 
лич ни ин те рес су про тан ин те ре су дру штва. 
Лич ни ин те рес по сто ји он да ка да је члан 
управ ног, од но сно из вр шног од бо ра или са 
њим по ве за но ли це стра на у прав ном по
слу са дру штвом или има фи нан сиј ски ин
те рес у том прав ном по слу или рад њи, та ко 
да се осно ва но мо же оче ки ва ти да то ути
че на ње го во по сту па ње су прот но ин те ре
су дру штва. Члан управ ног, од но сно из вр
шног од бо ра не сме да ис ко ри сти по слов не 
мо гућ но сти дру штва за се бе или за чла но
ве сво је по ро ди це. Чла но ви управ ног, од
но сно из вр шног од бо ра не сме ју да у ве зи 
са из вр ша ва њем сво јих ду жно сти зах те ва
ју или при ме за се бе или не ко дру го ли це 
не до зво ље не ко ри сти од тре ћих ли ца, ни
ти да им одо бре нео прав да не или не за ко
ни те по год но сти. 

Ако члан управ ног, од но сно из вр
шног од бо ра по вре ди пра ви ла о су
ко бу ин те ре са од го ва ра ће дру штву 

за сву ште ту ко ја про и за ђе из су ко ба ин те
ре са, осим ако: 1) је тај по сао у до број ве ри 
одо брен од стра не ве ћи не чла но ва управ
ног од бо ра ко ји не ма ју ин те ре са у том по
слу, а у не до стат ку њих, ве ћи ном гла со
ва ак ци о на ра ко ји не ма ју лич ни ин те рес, 

или 2) до ка же да је прав ни по сао у вре ме 
за кљу че ња или у вре ме из вр ше ња у ин те
ре су дру штва. Сва ки члан управ ног, од но
сно из вр шног од бо ра тре ба да без од ла га ња 
оба ве сти управ ни од бор о по сто ја њу су ко
ба ин те ре са из ме ђу ње га и дру штва. Члан 
управ ног, од но сно из вр шног од бо ра тре
ба без од ла га ња да оба ве сти управ ни од
бор и о на ме ри да бу де ан га жо ван у дру гом 
при вред ном су бјек ту кон ку рент ске де лат
но сти.“ (чла но ви 245249 Ко дек са).

Ипак, и по ред по зи ва ња на со ци јал но од
го вор но упра вља ње, не рет ко се де ша ва да 
се у окви ру ко дек са кор по ра тив ног упра
вља ња при вред них дру шта ва, ко је до но си 
(сам) управ ни од бор, без со ци јал ног ди ја ло
га (ко нсул то ва ња или пре го ва ра ња са пред
став ни ци ма за по сле них) о пи та њи ма Ко
дек са ко ја се од но се на за по сле не, уре ђу ју 
и оба ве зе за по сле них. Ма да ова кви ко дек
си са др же и зна чај не стан дар де у по гле ду 
спре ча ва ња су ко ба ин те ре са и су зби ја
ња ко руп ци је, укљу чу ју ћи нпр. од ред бу да 
дру штво не ће вр ши ти би ло ка ква скри ве
на или тран сфе ри са на пла ћа ња др жав ним 
функ ци о не ри ма или дру гим су бјек ти ма са 
ко ји ма су у по слов ном од но су или од ред бу 
да дру штво мо же да ва ти при ло ге по ли тич
ким ор га ни за ци ја ма и стран ка ма ис кљу чи
во у ви си ни и на на чин про пи сан за ко ном, 
што је ком пле мен тар но са од ре ба ма за ко
на о спре ча ва њу су ко ба ин те ре са или за ко
на о фи нан си ра њу по ли тич ких стра на ка и 
из бор них кам па ња, њи ма се уво де оба ве зе 
и за за по сле не, при че му се у по ступ ку до
но ше ња ко дек са не обез бе ђу је кон сул то ва

ње са пред став ни ци ма за по сле них (син ди
ка та; са ве та за по сле них). 

Од ли ка со ци јал но од го вор ног упра вља
ња под ра зу ме ва да се при до но ше њу ко дек
са кор по ра тив ног упра вља ња, у де лу ко ји 
се од но си на оба ве зе и пра ва за по сле них, 
пред ви ди да управ ни од бор омо гу ћи од ре
ђе ни вид со ци јал ног ди ја ло га (кон сул то ва
ња) пра во ва ља но иза бра них пред став ни
ка за по сле них. Исто та ко, и по ред од ред бе 
Ко дек са кор по ра тив ног упра вља ња да дру
штво тре ба да из ве штај о кор по ра тив ном 
упра вља њу об ја ви на сво јој ин тер нет стра
ни ци у ро ку од ме сец да на од да на одр жа
ва ња сед ни це скуп шти не ак ци о на ра на ко
јој се гла са ло о ње му, 

Ко декс је мо гао да пред ви ди и до ста
вља ње из ве шта ја и ре пре зен та тив
ном синди ка ту (син ди ка ти ма, или 

са ве ту за по сле них), што би би ло у скла ду 
са (још увек у на шем пра ву нео ба ве зу ју
ћим) европ ским рад ним стан дар ди ма, ко
ји из ра жа ва ју кон цепт дру штве но од го вор
ног упра вља ња (пред у зе ћа). На и ме, пре ма 
Ди рек ти ви 2002/14 о ус по ста вља њу оп штег 
окви ра за ин фор ми са ње и кон сул то ва ње у 
Европ ској за јед ни ци, ус по ста вље ни су стан
дар ди ин фор ми са ња и кон сул то ва ња ко ји 
се при ме њу ју у пред у зе ћи ма ко ја за по шља
ва ју нај ман ње 50 за по сле них у би ло ко јој 
др жа ви чла ни ци, или ор га ни за ци о ним је
ди ни ца ма ко ја за по шља ва ју нај ма ње 20 за
по сле них у би ло ко јој др жа ви чла ни ци. 

Има ју ћи у ви ду да прав но уре ђи ва ње 
од го вор но сти ди рек то ра (чла но ва упра ве) 
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Од лу ка се об ја вљу је од мах или до ста ва њем пи сме

ног от прав ка Од лу ке стран ка ма.
Фор ма Од лу ке: Од лу ка са др жи увод, из ре ку, обра зло

же ње и по у ку о прав ном ле ку.
Увод са др жи: на зив Су да ча сти, са став Ве ћа Су да ча

сти, пред мет во ђе ња по ступ ка и про тив ког чла на Ко
мо ре се во дио, прав ни основ до но ше ња од лу ке и да тум 
до но ше ња од лу ке.

У из ре ци се из ри че од лу ка Су да ча сти: 
А)  Да се зах тев за по кре та ње по ступ ка од би ја, од лу

ка о тро шко ви ма по ступ ка
Б)  Да се члан Ко мо ре осло ба ђа од го вор но сти, од лу ка 

о тро шко ви ма по ступ ка, 
Ц)  да се члан Ко мо ре огла ша ва од го вор ним: за ко је 

де ло, ка ква му се ди сци плин ска ме ра из ри че, од
лу ка о тро шко ви ма по ступ ка.

Ди сци плин ске ме ре се де ле на: ЛА КЕ, ТЕ шКЕ, ОСО
БИ ТО ТЕ шКЕ ПО ВРЕ ДЕ.

Од ме ра ва ње ка зне: 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
це учи ни о ца и ње го во др жа ње на кон учи ње не по вре
де и дру ге ола ка 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.

ПЕ ТА ФА ЗА: Ис пи ти ва ње пр во сте пе не Од лу ке по 
жал би

Про тив Од лу ке пр во сте пе ног Су да ча сти стран ка мо
же под не ти жал бу Вр хов ном су ду ча сти у ро ку од 15 да
на од да на до ста вља ња од лу ке.

Од лу ка се мо же по би ја ти због:
– бит них по вре да по ступ ка
– по гре шно или не пот пу но утвр ђе ног чи ње нич ног 

ста ња
– по гре шне при ме не ма те ри јал ног пра ва
– од лу ке о из ре че ној ди сци плин ској ме ри

Су ди је из ве сти о ци ко је би ра пред сед ник Вр хов ног 
суда части 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 фор мал ни усло ви ис пу ње ни су ди је из ве
сти о ци до ста вља ју пред мет Вр хов ном су ду ча сти ко ји 
на сед ни ци Ве ћа од лу чу је о жал би.

Од лу ка Вр хов ног су да је ко нач на и про тив ње се мо
же во ди ти управ ни спор, осим ка да се ра ди о ме ри опо
ме не, про тив ко је ни је до зво ље но во ђе ње управ ног спо
ра.

Посту пак по сре до ва ња – мед и ја ци је

За ко ном о ме ди ја ци ји – по сре до ва њу. Ме ди ја ци ја се 
спро во ди у спор ним од но си ма у ко ји ма је до зво ље но 
рас по ла га ње стра на ка, уко ли ко За ко ном или дру гим 
про пи сом ни је пред ви ђе на ис кљу чи ва над ле жност Су
да или дру гог ор га на. Ана лог но то ме, ка да по сто ји спор
ни од нос из ме ђу чла но ва Ко мо ре или из ме ђу ле ка ра и 
па ци јен та мо же се спро ве сти по сту пак ме ди ја ци је али 
са мо у де лу у ком је до зво ље на ме ди ја ци ја.

Да кле, уко ли ко ор га ни Ко мо ре по кре ну по сту пак пред 
Су дом ча сти по слу жбе ној ду жно сти по сту пак пред Ко
ми си јом за по сре до ва ње или пред Цен тром за ме ди
ја ци ју мо же се во ди ти се са мо у де лу спор ног од но са 
ле кар – па ци јент (нпр. На кна да не ма те ри јал не ште те), 
али ће се по сту пак пред Су дом ча сти во ди ти по слу
жбе ној ду жно сти, без об зи ра и на за кљу чен Спо ра зум 
пред Ко ми си јом за по сре до ва ње или Цен тром за ме
ди ја ци ју.

Ме ди ја ци ја – по сре до ва ње је ефи ка сно пре све га у 
слу ча је ви ма ка да по сту пак пред Су дом ча сти ни је за
шао у ка сни је фа зе пр во сте пе ног по ступ ка, а ра ди се о 
лак шим по вре да ма, ка да се нпр па ци јент жа ли на по
на ша ње ле ка ра. Уко ли ко стран ке при хва те ме ди ја ци ју 
и по стиг ну – пот пи шу спо ра зум ко јим се у кон крет ном 
слу ча ју ле кар оба ве же да се из ви ни па ци јен ту, та кав 
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при вред ног дру штва за про фе си о нал ну гре
шку (као и пи та ње оси гу ра ња од те од го вор
но сти) има свој прав ни, еко ном ски (ак ци
о на ри, по ве ри о ци), со ци јал ни (за по сле ни) 
и етич ки аспект, као и то да тзв. Европ ски 
(со ци јал ни) мо дел по чи ва на ети ци ра да, 
од но сно на „со ци јал ном при зна њу на шег 
дру штва за сно ва ном на ра ду“, у упо ред ном 
пра ву се све че шће ја вља од ре ђе ни за кон ски 
ин тер вен ци о ни зам у по гле ду при ма ња (бо
ну са) из вр шних ди рек то ра ка ко би се очу ва
ла вред ност ети ке ра да, чи ме се огра ни ча ва 
сфе ра ауто ном ног уре ђи ва ња ове обла сти, 
ко ја се тра ди ци о нал но сма тра ла об ла шћу 
пу ног ауто ном ног пра ва (ор га на при вред
ног дру штва). Раз у ме се, ин тер вен ци о ни зам 
се ја вља са мо у си ту а ци ји да при вред но дру
штво ко ри сти по моћ из јав них фон до ва, 

Та ко, у СР Не мач кој и Хо лан ди ји за ко но
да вац је ин тер ве ни сао ка ко би кон тро
ли сао при ма ња ди рек то ра (ви со ко ран

ги ра них ме на џе ра) у сла у ча ју да пред у зе ће 
до би је јав ну по моћ, док је у Фран цу ској кон
тро ла ус по ста вље на на осно ву Етич ког ко-
дек са, што је на ро чи то до шло до из ра жа ја у 
бан кар ском сек то ру, ко ме је на ро чи то до де
љи ва на по моћ у окви ру на ци о нал них пла
но ва по мо ћи бан кар ском сек то ру (укљу чу
ју ћи и Ве ли ку Бри та ни ју, Ита ли ју, швед ску, 
Грч ку, Дан ску, Сло ве ни ју). Европ ска Ко ми
си ја (по ре чи ма Ки о ме са ра за кон ку рен
ци ју, ко ји кон тро ли ше на ци о нал не ме ре 
спа са ва ња бан кар ског сек то ра) по др жа ва 
ову вр сту огра ни че ња при ма ња и бо ну са 
ди рек то ра, оста вља ју ћи вла де а ма др жа ва 

чла ни ца на чин де ло ва ња /ин тер вен ци је/ 
у овом до ме ну.

Европ ска ко ми си ја је при пре ми ла пред
лог ди рек ти ве о ре гу ли са њу ра да ме на џе ра 
фи нан сиј ских фон до ва, о ска ли при ма ња 
ко ја тре ба да „на град не бо ну се“ по ве же са 
по слов ним ре зул та ти ма, као и са вр стом ри
зи ка ко је су пред у зе ли да би оства ри ли про
фит. ЕУ на ме ра ва и да по о штри ре гу ла ти ву 
по сло ва ња ба на ка, ште ди ни ца, оси гу ра ва
ју ћих дру шта ва. У слу ча ју да вла де (јав ни 
фон до ви) пру жа ју по моћ за ре ор га ни за ци ју 
бан кар ском сек то ру (или дру гим сек то ри ма 
при вред ног по сло ва ња), ле ги ти ман је ин
тер вен ци о ни зам др жа ве (за ко но дав ца) да 
про пи ше огра ни че ња у до де ли бо ну са и вр
ше њу по себ не кон тро ле по сло ва ња.

Свет ска фи нан сиј ска кри за се оце њу
је и као ре зул тат кри зе вред но сти – ети ка 
је би ла за бо ра вље на у на чи ни ма упра вља
ња (ме наџ мен та), што је кул ми ни ра ло ки
да њем етич ке по ве за но сти ис пла те бо ну
са и ре зул та та по сло ва ња (про дук тив но сти 
пред у зе ћа): „бо ну си ис пла ће ни без резлта
та до во де у пи та ње ва ло ри за ци ју ра да“. Гло
бал на кри за је сру ши ла „но ви мит“ да су 
глав ни из вр шни ди рек то ри (CEO – Che
if Exe cu ti ve Of  cer) „ви зи о на ри, спо соб ни 
да га о во ре о бу дућ но сти и да је про јек ту ју 
(кре и ра ју)“. Ре ал ност фи нан сиј ске, еко ном
ске, мо рал не кри зе је у до број ме ри де ман
то ва ла иде а ли зо ва ну пред ста ву уло ге ових 
„тран сфор ма ци о них ли де ра“.

Но бе ло вац Пол Круг ман у свом ра ду је 
кон ста то ва да је „од три де се тих го ди на про
шлог ве ка све до осам де се тих, бан кар ски 

би знис ужи вао углед пре о збиљ ног и по при
лич но до сад ног по сла – пла ће ног као и ве
ћи на дру гих – ко ји је одр жа вао еко ном ски 
по ре дак. Ера ин ве сти ци о ног бан кар ства 
пред крај 20. ве ка про ме ни ла је про фил тог 
би зни са и рас па ли ла не из бе жну по хле пу у 
ре до ви ма фи нан сиј ске ели те. Бан кар ском 
сек то ру би ће по треб не де це ни је да по вра
ти не ка да шњи углед, под усло вом да му се 
не до зво ли по нов на при ли ка за гра беж бе
срам них бо ну са..“ („њу јорк тајмс“). „Злат ни 
па до бран“ у вред но сти од ви ше де се ти на 
ми ли о на до ла ра, при раз ре ше њеу са функ
ци је (глав ног) из вр шног ди рек то ра па ра
диг ма су не е тич ког по на ша ња ме на џе ра, 
чи ја от прем ни на не за ви си од по слов них 
ре зул та та при вред ног су бјек та.

Има ју ћи све то у ви ду, с пра вом се оце
њу је да је свет ска фи нан сиј ска кри
за јед на ко ду бо ка мо рал на кри за 

(мо рал на дис кре ди та ци ја фи нан сиј ског 
си сте ма услед ве ли ких ри зи ка). Пре ва зи
ла же њу кри зе мо же зна чај но до при не ти 
ус по ста вља ње про фе си о нал них и етич ких 
стан дар да ме наџ мен та, на осно ву ко дек са 
ко ји се ауто ном но до но се (удру же ња ме на
џе ра), али ко ји тре ба да се до след но при
ме њу ју. Про ли фе ра ци ја ко дек са про фе си
о нал ног и етич ког по на ша ња у јав ном и 
при ват ном сек то ру ја вља се као из вор тзв. 
ме ког пра ва, ко је свој пу ни сми сао као ис
прав но пра во – Rec ta Ra tio за до би ја са мо 
уко ли ко по сто ји ефи ка сан си стем при ме
не (прак се из ри ца ња ко рек тив них и ре пре
сив них ме ра). //

Спо ра зум има ка рак тер ван суд ског по рав на ња и њи
ме се ис цр пљу је пра во па ци јен та да по том пред ме ту 
во ди по сту пак пред Су дом ча сти, осим у слу ча ју ка да 
јед на од стра на ко ја је спо ра зум пот пи са ла исти не по
шту је у ро ку де фи ни са ном Спо ра зу мом.

На че ла по ступ ка ме ди ја ци је – по сре до ва ња:
–  сро во ди се на осно ву из ри чи те са гла сно сти стра на ка
– у по ступ ку по сре до ва ња стран ка има ју јед на ка пра ва
– у по ступ ку по сре до ва ња стра нке су рав но прав не
–  по сред ни ци ме ди ја то ри по сту па ју не зви сно и не

при стра сно
–  у по ступ ку по сре до ва ња сва ли ца ко ја уче ству ју у по

ступ ку ду жна су  да по шту ју на че ло при ват но сти по
ступ ка

–  све ин фор ма ци је, пред ло зи и из ја ве ве за ни за по сту
пак по сре до ва ња су тај ни, уко ли ко се стра не ни су дру
га чи је спо ра зу ме ле

–  чла но ви Ко ми си је за по сре до ва ње су ду жни да у по
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.

–  По сту пак по сре до ва ња је хи тан и за то је Пра вил ни
ком о ра ду ко ми си је за по сре до ва ње про пи са но да 
се по сту пак окон ча ва 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:

– за кљу чи ва њем спо ра зу ма
–  од лу ком да се по сту пак об у ста вља, јер да љи по сту

пак ни је оправ дан
–  из ја вом јед не стра не о од у ста ја њу од да љег по ступ ка.

За штит ник па ци је на та

Чла ном 25. За ко на о здрав стве ној за шти ти про пи са но 
је да сва ки гра ђа нин има пра во да за драв стве ну за шти
ту оства ру је уз по што ва ње нај ви шег мо гу ћег стан дар да 

људ ских пра ва и верд но сти, од но сно има пра во на фи
зич ки и пси хич ки ин тре гри тет и на без бед ност ње го ве 
лич но сти, као и на ува жа ва ње ње го вих мо рал них, кул
тур них, ре ли гиј ских и фи ло зоф ских убе ђе ња.

Од ре ба ма За ко на о здрав стве ној за шти ти утвр ђе
на су и пра ва па ци је на та у оства ри ва њу здрав стве не 
за шти те: пра во на до ступ ност здрав стве не за шти те; 
пра во на ин фор ма ци је, пра во на оба ве ште ње, пра во 
на сло бо дан из бор, пра во на при ват ност и по вер љи
вост ин фор ма ци ја, пра во на са мо о длу чи ва ње и при
ста нак, пра во на увид у ме ди цин ску до ку мен та ци ју, 
пра во на тај ност по да та ка, пра во на при го вор и пра
во на на кна ду ште те.

Пра во на при го вор

Па ци јент ко ме је ус кра ће но пра во на здрав стве ну за
шти ту, од но сно па ци јент ко ји ни је за до во љан пру же ном 
здрав стве ном услу гом, од но сно по ступ ком здрав стве
ног рад ни ка или дру гог рад ни ка здрав стве не уста но ве 
мо же под не ти при го вор рад ни ку ко ји ру ко во ди про це
сом ра да или ли цу за по сле ном у здрав стве ној уста но
ви ко ји оба вља по сло ве за шти те па ци јен то вих пра ва 
За штит ник па ци јен то вих пра ва.

Па ци јент мо же под не ти при го вор усме но или пи сме
но, на осно ву ко га За штит ник па ци јен то вих пра ва у ро
ку од пет да на утвр ђу је све бит не окол но сти и чи ње
ни це у ве зи са на во ди ма из не тим у при го во ру. О свом 
на ла зу, нај ка сни је у ро ку од 3 да на оба ве шта ва ру ко
во ди о ца ор га ни за ци о не је ди ни це, ди рек то ра уста но ве 
и под но си о ца при го во ра.

Уко ли ко је па ци јент не за до во љан на ла зом по при го
вру мо же се обра ти ти здрав стве ној ин спек ци ји, од но
сно над ле жном ор га нау ор га ни за ци је здрав стве ног оси
гу ра ња код ко је је па ци јент за драв стве но оси гу ран. //



П
ро фе сор др сци Дра ган Ви-
цић, пу ков ник, вр хун ски 
ви тре о ре ти нал ни хи рург 
па си о ни ра но је три де сет 

го ди на ску пљао ста ре раз глед ни
це. Ку по вао их је у ан ти квар ни ца
ма, на сај мо ви ма ан ти кви те та и где 
год би са знао да мо же да до ђе до 
њих. Скро ман ка кав је био и у свом 
по зи ву, ка да би по сле нај ком пли
ко ва ни јих опе ра ци ја са ла ко ћом 
при чао о про те клом за хва ту, не ис
ти чу ћи сво је уме ће, та ко се ни ка
да ни је хва лио ни ње го вим збир ка
ма и све је из не на дио са књи га ма 
у ко ји ма их је де ли мич но при ка зао 
јав но сти.

Об ја вио је са су пру гом Сне жа ном 
из у зет но де ло „По здрав из Бе о гра

да 1895–1941“ дво том ну, дво је зич ну 
мо но гра фи ју ко ја је по мно гим ко
ме на та ри ма јед ан од нај ин те ре
сант ни јих из да вач ких по ду хва та у 
по след ње вре ме и дра го цен до ку
мент за упо зна ва ње и про у ча ва ње 
Бе о гра да.

Раз глед ни це се и у струч ним кру
го ви ма ко ји се ба ве раз во јем Бе о
гра да, др же за при мар ни ви ше слој
ни сли ков ни из вор до ку мен тар не 
вред но сти, с об зи ром да је град 
имао бур ну суд би ну че стог ру ше
ња и об на вља ња. Ста ре раз глед ни
це омо гу ћа ва ју про у ча ва ње ур ба
ног раз во ја гра да, пра ће ње про ме на 
из гле да ње го вих де ло ва, улич них 
фрон то ва, пре тва ра ња по је ди них 
ам би јен тал них це ли на дру ге по

ло ви не XIX ве ка у струк ту ре са вре
ме ног гра да, од но сно про у ча ва ње 
исто ри је ар хи тек ту ре Бе о гра да. 

У мо но гра фи ји ни је за сту пље на 
са мо ар хи тек ту ра гра да, већ се кроз 
ко мен та ре ко ји пра те опис 1307 раз
глед ни ца, да ју број ни по да ци ве
за ни за исто ри ју гра да, до га ђа је 
из кул ту ре, при вре де, па и здрав
ства. Из ме ђу оста лог, по ми ње се и 
да је рим ска вој ска у скло пу ло го ра 
има ла сво ју бол ни цу и ле ка ре, по
пут Aeli Poliktatia, оч ног ле ка ра IV 
Фла ви ја ле ги је. Ту је и сни мак пр ве 
вој не бол ни це са гра ђе не око 1849. 
го ди не, ко ја је има ла 120 ле жа ја, а 
на ла зи ла се на ме сту где је, по ње
ном ру ше њу 1906. го ди не, са гра ђе
на згра да Тре ће бе о град ске гим на

КА ДА ЛИЧ НИ ХО БИ ПРЕ РА СТЕ У ОП шТЕ ЗНА ЧАЈ НО ДЕ ЛО

ИСТО РИ ЈА ПРЕ СТО НИ ЦЕ 
НА РАЗ ГЛЕД НИ ЦА МА
// „ПО ЗДРАВ ИЗ БЕ О ГРА ДА 1895–1941“ ДВО ТОМ НА, ДВО ЈЕ ЗИЧ НА МО НО ГРА ФИ ЈА 
ДРА ГО ЦЕН ДО КУ МЕНТ ЗА УПО ЗНА ВА њЕ И ПРО У ЧА ВА њЕ БЕ О ГРА ДА //
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зи је. Та раз глед ни ца, као и број не 
дру ге, све до по ја ве ове мо но гра фи
је, ни су би ле пу бли ко ва не. Сво је ме
сто у мо но гра фи ји за у зе ла је и Ва
ро шка бол ни ца, згра да ко ју да нас 
ко ри сти Срп ско ле кар ско дру штво, 
за тим ком плекс Вој не бол ни це на 
За пад ном Вра ча ру, Ен гле ска бол
ни ца Miss Inglis на Де ди њу као и 
Де чи ји лет њи ко вац на Ко шут ња ку, 
ко ји је по чет ком про шлог ве ка отво
рен у ци љу опо рав ка сла ба шне бе
о град ске де це. 

Мо но гра фи ју чи ни два на ест те
мат ских це ли на. Увод раз ма тра 
пи та ња ве за на за по ја ву и раз вој 
раз глед ни це као ме ди ја, а пр во по
гла вље до но си нај ста ри је раз глед
ни це гра да, нај че шће хро мо ли то
граф ски штам па не. Сле де це ли не 
раш чла ње не прин ци пом те ри то ри
јал не по де ле Бе о гра да у вре ме по
ја ве раз глед ни ца, од но сно са кра ја 
XИX ве ка, ка да је Бе о град био по
де љен на Ва ро шки, Те ра зиј ски, Са
ва мал ски, Дор ћол ски, Вра чар ски и 
Па ли лул ски кварт. По себ на по гла
вља по све ће на су Бе о град ској твр ђа
ви, ре ка ма Бе о гра да и ка сни је фор
ми ра ном Топ чи дер ском квар ту, због 
њи хо вог ве ли ког исто риј ског зна ча
ја. За сва ку раз глед ни цу су на ве де ни 
по да ци о из да ва чу, го ди ни из да ва
ња, а за оне за ко је је то по зна то, на
ве де ни су и фо то граф и штам па ри ја. 
Раз глед ни це пра ти текст на срп ском 
и ен гле ском је зи ку, ко ји као што је 
већ ре че но, да је без број за ни мљи вих 
ин фор ма ци ја. По себ но је упе ча тљив 
го вор са мих раз глед ни ца, ко је су не
по гре ши во и не по сред но све за бе
ле жи ле.

Дво је зич ност, као и кул тур но
исто риј ски ка рак тер са др жа ја ове 
мо но гра фи је, чи не је сјај ним шти
вом за све ра до зна ле Бе о гра ђа не 
и Бе о гра ђан ке, али још из ван ред
ни јим ин стру мен том за пред ста
вља ње Бе о гра да они ма ко ји ни су 
има ли за до вољ ство да жи ве у пре
сто ни ци Ср би је.

 Прим. др Н. радан-ми ло ван чев

Калемегдан Велики парк у Топчидеру

Зграда Универзитета у Београду, задужбине Мише Анастасијевића

Зграда болнице у данашњој Улици Џорџа Вашингтона

>>> Наш дра ги ко ле га проф. др Дра ган Ви цић 
не ће има ти при ли ку да про чи та овај текст. 
иако ви ше ни је ме ђу на ма траг ње го вог, ка ко 
струч ног рада та ко и оног ко ме се са ни шта 
ма ње ен ту зи ја зма по све тио, оста ће 
пре по зн атљи в и ге нера ц и јама иза нас <<<
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У 
окви ру По себ ног од бо ра за Јав но здра вље и При
мар ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си 
3. апри ла ове го ди не фор ми ра на је Струч на ко
ми си ја за ме ди ци ну ра да са за дат ком ре ша ва

ња ак ту ел них про бле ма у обла сти ме ди ци не ра да и за
шти те здра вља на ра ду. У са став по ме ну те ко ми си је су 
укљу че не све по сто је ће струк ту ра ме ди ци не ра да Ср
би је (Сек ци ја за ме ди ци ну ра да СЛДа, Ин сти тут за ме
ди ци ну ра да, За во ди за здрав стве ну за шти ту рад ни ка, 
До мо ви здра вља). Пред сед ник Ко ми си је је др сла ђа на 
мај кић, спе ци ја ли ста ме ди ци не ра да, ле кар За во да за 
здрав стве ну за шти ту рад ни ка у Ни шу.

Апри ла 2009. го ди не је упу ћен зах тев ми ни стру здра
вља за ди ја лог на те му са да шњег и бу ду ћег по ло жа ја 
слу жбе ме ди ци не ра да и за шти те здра вља на ра ду, као 
и ини ци ја ти ва за фор ми ра ње Ре пу блич ке струч не ко
ми си је за ме ди ци ну ра да. 

По чет ком ма ја ове го ди не сви ди рек то ри здрав стве
них уста но ва, ко је у сво јој ор га ни за ци ји има ју ме ди ци
ну ра да, до би ли су до пис од ми ни стра здра вља број: 011–
00–44/2009–03 од 23. 4. 2009. го ди не, у ко ме се зах те ва да 
се нај ка сни је до 30. сеп тем бра ле ка ри спе ци ја ли сте ме
ди ци не ра да опре де ле да ли ће ра ди ти као иза бра ни ле
ка ри или као ле ка ри ме ди ци не ра да, а ди рек то ри здрав
стве них уста но ва до ста ве План до пун ског ра да ле ка ра 
ме ди ци не ра да, јер се де лат ност ле ка ра ме ди ци не ра да 
свр ста ва у до пун ски рад у ре дов но рад но вре ме.

Овај до пис је иза звао ве ли ку ре ак ци ју ме ђу за по сле
ни ма у слу жби ме ди ци не ра да чи та ве Ср би је.

Ка ко и по ред зах те ва, и ур ген ци је, за ди ја лог са ми
ни стром здра вља ни је до шло, а тен зи ја ме ђу ле ка ри ма 
ме ди ци не ра да ра сла, чла но ви ове ко ми си је су од лу
чи ли да ор га ни зу ју Три би ну са кон фе рен ци јом за но
ви на ре, са ци љем:

ИЗ ВЕ шТАЈ СТРУЧ НЕ КО МИ СИ ЈА ЗА МЕ ДИ ЦИ НУ РА ДА ЛКС

ЗДРА ВЉЕ РАД НИ КА 
УГРО жЕ НО ВИ шЕ 
НЕ ГО ИКА ДА
// МАЈ СКИ ДО ПИС МИ НИ СТАР СТВА ЗДРА ВЉА ИЗА ЗВАО ВЕ ЛИ КУ БУ РУ 
МЕ ЂУ ЗА ПО СЛЕ НИ МА У СЛУ жБИ МЕ ДИ ЦИ НЕ РА ДА шИ РОМ СР БИ ЈЕ 
// НА СА СТАН КУ РСК ДР ПЕ РИ шА СИ МО НО ВИЋ, ДР жАВ НИ СЕ КРЕ ТАР 
МИ НИ СТАР СТВА ЗДРА ВЉА, РЕ КАО ДА ЈЕ МЕ ДИ ЦИ НА РА ДА КЛИ НИч КИ 
МР ТВА, А ОВО шТО ИМА МО ТО ЈЕ ПО КУ шАЈ ДА ЈЕ РЕ А НИ МИ РА МО 
// УРА ЂЕ НЕ ОСНОВ НЕ СМЕР НИ ЦЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ СТРА ТЕ ГИ ЈЕ ЗА шТИ ТЕ 
ЗДРА ВЉА РАД НО АК ТИВ НОГ СТА НОВ НИ шТВА 2010–2017 // 
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1.  Да се јав ност упо зна с ак ту ел ним ста њем за шти
те здра вља рад ни ка у на шој за мљи и мо гу ћим не
га тив ним по сле ди ца ма ко је би на ста ле уко ли ко се 
ре форм ске про ме не у ор га ни за ци ји и де лат но сти 
слу жбе ме ди ци не ра да не би оба ви ле у скла ду са 
по тре ба на рад но ак тив ног де ла ста нов ни штва Ср
би је, јер ста ти стич ки по да ци го во ре да је здра вље 
рад ни ка угро же но ви ше не го ика да, а са мо до бро 
ор га ни зо ва на служ ба ме ди ци не ра да мо же да обез
бе ди нај ве ћи ни во пре вен тив не за шти те здра вља 
на ра ду за све за по сле не.

2. Да се из не се пред лог мо гу ћих ре ше ња.

Три би на је одр жа на 25. ју на у Бе о гра ду, у оп шти ни 
Но ви Бе оп град, са те мом „Ак ту ел ни про бле ми за шти те 
здра вља на ра ду у Ре пу бли ци Ср би ји са по себ ним освр

том на ме сто и уло гу ме ди ци не ра да у њи хо вом ре ша ва
њу“. Три би на је би ла ве о ма по се ће на: око 115 уче сни ка.

По зи ву су се ода зва ли: Ми ни стар ство здра вља, РЗ ЗО, 
Ин сти тут за јав но здра вље „Ба тут“, СЛД, При вред на ко
мо ра Бе о гра да, Уни ја по сло да ва ца, Син ди кат ле ка ра 
и фар ма це у та, УГСНе за ви сност, Са мо стал ни син ди
кат, ди рек то ри здрав стве них ута но ва, ле ка ри ме ди ци
не ра да и оп ште ме ди ци не.

Скуп је по здра ви ла ди рек тор ка ЛКС, прим. др Та тја-
на ра до са вље вић, а за тим су усле ди ла из ла га ња и пре
зен та ци је пред став ни ка МОР за Ср би ју, го спо ди на јо-
ва на Про ти ћа, пред сед ни ка Сек ци је за ме ди ци ну ра да 
СЛД  проф. др алек сан да ра ми ло ва но ви ћа, ди рек то ра 
ЗЗЗЗРНиш – мр. сци. др Љу бо дра га ра де ви ћа, ди рек то
ра ЗЗЗЗРНо ви Сад – прим. др бран ко ми ли че вић, ис
пред Ин сти ту та за ме ди ци ну ра да – Бе о град,
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проф. др Пе тар бу лат и прим. др бо го љуб Пе ру ни чић. 
Ста во ве Струч не ко ми си је за ме ди ци ну ра да Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је из не ла је др Сла ђа на Мај кић као пред
сед ник ове ко ми си је. 

Ди ску си ја је би ла ве о ма ко ри сна јер се о овој те ми го
во ри ло и са ста но ви шта по сло дав ца, за по сле ног, ле ка ра 
и ди рек то ра здрав стве не уста но ве. Је ди но се пред став
ни ци Ми ни стар сва здра вље ни су огла си ли.

Струч на ко ми си ја за ме ди ци ну ра да Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је је ура ди ла ана ли зу ста ња при вре де, ста ња пре
вен тив не за шти те здра вља рад ни ка и ре сур са слу жбе 
ме ди ци не ра да Ср би је; да ла пред лог мо гу ћих ре ше ња 
и од ре ди ла при о ри те те 

Струч на ко ми си ја за ме ди ци ну ра да Ле кар ске ко мо
ре Ср би је сма тра да је ре фор ма у ор га ни за ци ји слу
жбе ме ди ци не ра да по треб на, али је у са да шњем тре
нут ку нео п ход но:

1.  Мо ди фи ко ва ти до пис ми ни стра здра вља број: 011–
00–44/2009–03 од 23.04.2009.го ди не у сми слу од ла
га ња при ме не ме ра из на ве де ног до пи са док се не 
до не се На ци о нал на стра те ги ја раз во ја ме ди ци не 
ра да и На ци о нал ни план ак тив но сти за здра вље 
рад ни ка, као и док ве ћи на по сло да ва ца не до не се 
Акт о про це ни ри зи ка 

2.  У окви ру по сто је ћег Фон да оба ве зног здрав стве
ног оси гу ра ња фор ми ра ти по се бан Фонд оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња за шти те здра вља на ра ду 
(у ци љу фи нан си ра ња пре вен ци је про фе си о нал
них бо ле сти, бо ле сти у ве зи са ра дом и по вре да на 
ра ду) ка ко би се рас те ре ти ли по сло дав ци, а пре
вен ци ја го ре по ме ну тух бо ле сти по ста ла дру штве
на бри га за за шти ту здра вља рад ни ка на ни воу др
жа ве а не по сло дав ца 

3.  По усва ја њу На ци о нал не стра те ги је раз во ја ме ди
ци не ра да и фор ми ра ња Фон да оба ве зног здрав
стве ног оси гу ра ња за шти те здра вља на ра ду, из вр
ши ти ускла ђи ва ње по сто је ће за кон ске ре гу ла ти ве 
ка ко би се бли же уре ди ла ор га ни за ци ја и де лат
ност слу жбе ме ди ци не ра да и за шти та здра вља на 
ра ду 

4.  Ми ни стар ство здра вља тре ба што пре да фор ми
ра Ре пу блич ку струч ну ко ми си ју за ме ди ци ну ра
да ко ја би из ра ди ла На ци о нал ну стра те ги ју раз во
ја ме ди ци не ра да 

Сре ди ном ју ла 2009. го ди не сти гао је по зив из Ми
ни стар ства здра вља ди рек тор ки Ко мо ре за са ста нак на 
те му ме ди ци на ра да. Она је пре пу сти ла на ма, чла но
ви ма Ко ми си је, да се до го во ри мо о са ста ву ти ма за по
ме ну ти са ста нак.

Са ста нак је одр жан 17. ју ла у Ми ни стар ству здра вља 
и тра јао је ско ро три са та. Наш тим су при ми ли по моћ
ник ми ни стра здра вља др ива на ми шић и др Не бој-
ша јо кић. Са ста нак је био до бар, упо зна ли смо их са 
на шим пред ло зи ма ре ше ње ак ту ел ног про бле ма, ар
гу мен то ва ли на ше зах те ве, а Др Ми шић је тра жи ла 
наш пред лог за Ре пу блич ку струч ну ко ми си ју за ме
ди ци ну ра да.

По овла шће њу ди рек тор ке Лекарске коморе Србије 
у ав гу сту уче ство ва ла за јед но са др Ива ном Ми шић у 
еми си ји по све ће ној здрав ству на Сту ди ју Б „Бе о град 
здрав град“ и то је био пр ви јав ни ди ја лог из ме ђу нас 
и Ми ни стар ства здра вља на те му ме ди ци не ра да и 
за шти те здра вља рад ни ка. Не ко ли ко да на ка сни је ТВ 

Б92 у еми си ји “Уве ћа ње“ ко ја је би ла по све ће на овој 
про бле ма ти ци у го сто ва ли су ис пред ЛКС – др Сла
ђа на Мај кић, ис пред За во да за здрав стве ну за шти ту 
рад ни ка у Но вом Са ду прим. др Бран ко Ми ли че вић, 
ис пред УГС „Не за ви сност“ Зо ран илић. По зи ву за го
сто ва ње у еми си ји ни су се ода зва ли из Ми ни стар ства 
здра вља.

Кра јем ок то бра Ми ни стар ство здра вља до ста ви ло је 
Ин сти ту ту за ме ди ци ну ра да Ср би је „Др Дра го љуб Ка ра
јо вић“ Бе о град Ре ше ње о обра зо ва њу Ре пу блич ке струч
не ко ми си је за ме ди ци ну ра да бр: 119–01–248/2009–02 
од 14.ок то бра 2009.го ди не, ка ко би се исто до ста ви ло 
чла но ви ма Ре пу блич ке струч не ко ми си је за ме ди ци
ну ра да. 

Пред лог Ле кар ске ко мо ре Ср би је за име но ва ње чла
но ва Ре пу блич ке струч не ко ми си је је у це ло сти при хва
ћен. За пред сед ни ка РСК за ме ди ци ну ра да је име но ван 
проф. др Алек сан дар Ми ло ва но вић, ди рек тор Ин сти ту
та за ме ди ци ну ра да Ср би је.

За да ци РСК за ме ди ци ну ра да су:

–  ана ли зи ра ње епи де ми о ло шке си ту а ци је у Ре пу бли
ци у обла сти про фе си о нал них бо ле сти, бо ле сти у 
ве зи са ра дом и по вре да ма на ра ду, од но сно ста ња 
у обла сти ме ди ци не ра да,

–  фор му ли са ња стра те гиј ских пра ва ца и из ра да На
ци о нал не стра те ги је у обла сти ме ди ци не ра да

–  из ра да На ци о нал ног пла на ак тив но сти за здра вље 
рад ни ка

Пр ви, кон сти ту тив ни са ста нак РСК за ме ди ци ну ра да 
одр жан је 5 но вем бра у Ин си ту ту за ме ди ци ну ра да. На 
са стан ку ове Ко ми сје ко ји је одр жан 26. но вем бра др Пе-
ри ша си мо но вић, др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству 
здра вља ре као је да је „ме ди ци на ра да кли нич ки мр тва, 
а ово што ми има мо то је по ку шај да је ре а ни ми ра мо“. 
Рок за из ра ду стра те ги је је сре ди на де цем бра. 

–  Не што ра ни је Ко ми си ја за ме ди ци ну ра да ЛКС до
ста ви ла је при мед бе на Ак ци о ни план за спро во ђе
ње стра те ги је без бед но сти и здра вља на ра ду у Ре
пу бли ци Ср би ји за пе ри од од 2009. до 2012. Упра ви 
за без бед ност и здра вље на ра ду, Ми ни стар ству за 
рад као и ми ни стру здра вља и др сне жа ни Пан тић 
ак сен ти је вић у Ми ни стар ству здра вља.

–  На са стан ку ко ји је одр жан 20. но вем бра да ли смо 
при мед бе на на црт Пла на раз во ја здрав стве не за
шти те 2010–2015, ко је су до ста вље не Здрав стве ном 
са ве ту.

–  Усво јен је пред лог По слов ни ка о ра ду Ре пу блич ке 
струч не ко ми си је за ме ди ци ну ра да ко ји је уз не
знат не ко рек ци је при хва ћен од стра не РСК за ме
ди ци ну ра да.

– Из ра ди ли смо Основ не смер ни це на ци о нал не стра
те ги је за шти те здра вља рад но ак тив ног ста нов ни штва 
2010–2017, и до ста ви ли их Ре пу блич кој струч ној ко ми
си ји за ме ди ци ну ра да.

– Упу ти ли смо Ми ни стар ству здра вља при мед бе на 
Пра вил ни ке из обла сти без бед но сти са о бра ћа ја на пу
те ви ма. 

 
 др сла ђа на мај кић

спец. ме ди ци не ра да
пред сед ник Ко ми си је за ме ди ци ну ра да ЛКС
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Р
е ги о нал на ле кар ска ко мо ра Вој во ди не је, по
сту па ју ћи у скла ду са Ста ту том Ле кар ске ко мо
ре Ср би је, то ком 2008. фор ми ра ла ор га не и те
ла пре ко ко јих је за по чет про цес вр ше ња јав них 

овла шће ња, у скла ду са ва же ћим за кон ским про пи
си ма.

Предложена ли ста над зор ни ка 

По себ ни од бо ри РЛК Војводине започели су ак тив но
сти у пр вој по ло ви ни 2008. го ди не на ста ви ли и у 2009, 
пе ри о дич ним одр жа ва њем сед ни ца и раз ма тра њем те

ма у скла ду са ста ту тар ним овла шће њи ма као и те ма 
ко је је на ме та ла сва ко днев на про фе си о нал на ак тив
ност и ак ту ел на де ша ва ња у сфе ри здрав ства и ме ди
цин ске на у ке. 

По се бан од бор за струч на пи та ња и струч ни над зор 
то ком 2009. одр жао је јед ну сед ни цу, дру га је пла ни ра
на да се одр жи по чет ком ок то бра 2009, на ко јој је са
чи њен пред лог ли сте над зор ни ка за ре дов ни и ван ред
ни струч ни над зор из члан ства РЛКВ, као и ак ту ел ни 
про бле ми функ ци о ни са ња до пун ског ра да у здрав стве
ним уста но ва ма.
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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 се то ком 2009. го ди
не са стао три пута (на ред ни са ста нак је за ка зан за 22. 
сеп тем бар). У свом ра ду нај ви ше па жње је по све тио ор
га ни за ци ји слу жбе хит не ме ди цин ске по мо ћи, као и 
про бле ми ма ко ји се од но се на тех но ло ги ју сла ња из ве
шта ја Ре пу блич ком за во ду за јав но здра вље, као и про
бле ме ко ји се ти чу ши фри ра ња услу га и ста ту са ле ка
распе ци ја ли ста спорт ске ме ди ци не.

По се бан од бор за се кун дар ну и тер ци јал ну здрав стве
ну за шти ту у др жав ној прак си је то ком 2009. го ди не одр
жао је дан са ста нак. Раз ма тра ни су про бле ми уво ђе ња 
и ор га ни за ци је до пун ског ра да здрав стве них рад ни
ка за по сле них у др жав ној прак си. Са жа ље њем је кон
ста то ва но да тре нут но на те ри то ри ји Вој во ди не до пун
ски рад не функ ци о ни ше на на чин ко ји је осми шљен 
од стра не Ми ни стар ства здравља.

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 је то ком 2009. го ди
не ор жао че ти ри са стан ка. Овај од бор се нај ви ше ба вио 
про бле мом фи ска ли за ци је, по што ва ња за кон ске ре гу
ла ти ве у ра ду при ват них ор ди на ци ја, су зби ја ња ра да 
„на цр но“ као и из ра ди нај ни жег је дин стве ног це нов
ни ка услу га у ор ди на ци ја ма ко је се ба ве при мар ном 
здрав стве ном за шти том.

Нај ни жи це нов ник услу га

По се бан од бор за се кун дар ну и тер ци јал ну здрав стве
ну за шти ту у при ват ној прак си одр жао је у 2009. го ди
ни два са стан ка, тре ћи са ста нак је за ка зан за 26. сеп
тем бар. Од бор је у за вр шној фа зи из ра де је дин стве ног 
нај ни жег це нов ни ка услу га, а упо ре до са ти ме раз ма
тра ни су про бле ми на ста ли но вим на чи ном ре гу ли
са ња до пун ског ра да ле ка ра из др жав не прак се у при
ват ним бол ни ца ма, као и про бле ми на ста ли уво ђе њем 
фи скал них ка са у здрав стве не уста но ве.

Етич ки од бор РЛКВ то ком 2009. го ди не са стао се три 
пу та. На са стан ци ма су ана ли зи ра не при ту жбе па ци

је на та и оста лих ли ца на рад ле ка ра, чла но ва РЛКВ. 
Од бор за ме ди цин ско обра зо ва ње са стао се два пу та. 
Нај ви ше па жње је по све ће но про бле ми ма ко ји су пра
ти ли кон сти ту и са ње Здрав стве ног са ве та ре пу бли ке Ср
би је, као и про блем про ду жет ка ва же ња ли цен ци ко
је ва же од 1. ја ну а ра 2009. Исто вре ме но, раз ма тран је 
и на чин на ко ји ће се фи нан си ра ти при су ство ле ка ра 
акре ди то ва ним се ми на ри ма, по што је по сло да вац ду
жан да фи нан си ра еду ка ци ју за по сле них.

Из вр шни од бор РЛКВ у 2009. го ди ни одр жао је шест 
са ста на ка на ко ји ма је рас пра вља но и од лу чи ва но о по
ве ре ним по сло ви ма као и оста лим по сло ви ма и за да
ци ма РЛКВ. Ана ли зи ра ни су фи на сиј ски из ве шта ји и 
фи нан сиј ско по сло ва ње, ор га ни зо ва на је, у са рад њи са 
Скуп шти ном АП Вој во ди не све ча на до де ла ли цен ци и 
про сла ва пет го ди на од осни ва ља Ле кар ске ко мо ре Вој
во ди не. У пла ну је из ра да пра вил ни ка о на гра ђи ва њу 
нај бо љег сту ден та ме ди цин ског фа кул те та у Но вом Са
ду.  Исто вре ме но раз ма тра на су сва ак ту ел на де ша ва ња 
у обла сти здрав ства и здрав стве не по ли ти ке.

Скуп шти на РЛКВ одр жа ла је две сед ни це то ком 2009. 
Ре дов ну сед ни цу на ко јој је раз ма тран фи нан сиј ски из
ве штај и из ве штај о ра ду РЛКВ и сед ни цу на ко јој је 
иза бран Пред сед ник Скуп шти не РЛКВ об зи ром да је, 
до из бо ра пред сед ни ка, ра дом Скуп шти не ру ко во дио 
Пред сед ник РЛКВ у свој ству вр ши о ца ду жно сти Пред
сед ни ка Скуп шти не РЛКВ.

Над зор ни од бор РЛКВ са стао се два пу та у 2009. Пр
ва сед ни ца би ла је ко сти ту тив ног ка рак те ра, на дру
гој сед ни ци одр жа ној ју на 2009. го ди на раз ма тран је 
по лу го ди шњи фи нан сиј ски из ве штај као и оста ли сег
мен ти ра да РЛКВ.

Суд ча сти РЛКВ је, од свог фор ми ра ња де цем бра 2008., 
одр жао две сед ни це. Пр ва сед ни ца је би ла кон сти ту тив
ног ка рак те ра, док је дру га одр жа на у ју лу 2009, на кон 
за вр ше не еду ка ци је су ди ја Су до ва ча сти. То ком ок то
бра 2009. Суд ча сти РЛКВ по че ће са по сту па њем по при
мље ним пред ме ти ма у скла ду са Ста ту том ЛКС и Пра
вил ни ком о ра ду Вр хов ног су да ча сти и Су до ва ча сти 
ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра.  //
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У 
пр вој по ло ви ни 2009. го ди не, Скуп шти на РЛКБ 
и Из вр шни од бор РЛКБ одр жа ле су две сед ни це 
на ко ји ма је раз ма тран рад ре ги о нал не ко мо
ре у про те клој 2008ој и раз ма тра не су ак ту ел

не те ме у ко је Ко мо ра тре ба да се укљу чи. Сва пи та ња 
ко ја су би ла раз ма тра на на Скуп шти ни, прак тич но су 
про шла и кроз Из вр шни од бор. Јед но гла сно је усво јен 
из ве штај о до де ли ли цен ци до кра ја 2008. го ди не.

Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра Бе о гра да, ко ја има нај
ви ше чла но ва, би ла је спе ци фич на у од но су на дру
ге Ко мо ре јер је ор га ни зо ва ла све че ну до де лу ли цен
ци по ве ћим здрав стве ним уста но ва ма па су ле ка ри 
има ли је дин стве ну при ли ку да лич но пре у зму ли цен
це. Пред став ни ци ор га на ЛКС и РЛК Бе о гра да лич но су 
уче ство ва ли у чи ну до де ле ли цен ци по здрав стве ним 
уста но ва ма. По хва ле за рад и бес пре кор ну ор га ни за ци
ју упу ће не су Струч ној слу жби РЛКБ. Иза бра ни су чла
но ви по је ди них По себ них од бо ра и усво јен је пред лог 
РЛКБ о из ме на ма и до пу на ма Ста ту та ЛКС.

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, усво је на је ини ци ја
ти ва за отва ра ње под руч них кан це ла ри ја РЛКБ у оп
шти на ма Обре но вац, Ла за ре вац, Мла де но вац, Гроц ка 
и Зе мун. У том ци љу до ста вљен је до пис Здрав стве ним 
цен три ма у на ве де ним оп шти на ма са мол бом да обез
бе де по јед ну кан це ла ри ју за ко је ће Ко мо ра обез бе ди ти 
основ ну опре му. Струч на слу жба РЛКБ об и шла је Здрав
стве не цен тре у Обре нов цу, Ла за рев цу и Мла де нов цу и 
у раз го вор са пред став ни ци ма на ве де них здрав стве них 
цен та ра на и шла на одо бра ва ње ове ини ци ја ти ве. 

До не та је од лу ка да се ин фор ма ци о ни си стем „СИ
СТЕМЛЕ КАР“ бес плат но усту пи РЛК за Ко со во и Ме
то хи ју.

На сед ни ца ма Скуп шти не и ИО РЛКБ усво је ни су Из ве
шта ји о фи нан сиј ском по сло ва њу РЛКБ за 2008. го ди ну и 
пред лог фи нан сиј ског пла на РЛКБ за 2009. го ди ну.

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 Бе о гра да код Ча чан ске бан ке 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 ћан 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.

За кључ но са 24. ав гу стом 2009.го ди не у Име ник ле ка
ра упи са но је 10.126 ле ка ра. Усло ве за до би ја ње ли цен
ци ис пу ни ло је 9546 ле ка ра, уру че но је 9322 ли цен ци, 
а 580 ле ка ра ни је ис пу ни ло усло ве за до би ја ње исте. 
За вр ше но је ске ни ра ње фо то гра фи ја за по тре бе из ра
де члан ских ка ра та.

У окви ру оста лих по сло ва струч на слу жба РЛКБ сва
ко днев но пру жа струч ну по моћ чла но ви ма Ко мо ре,да
је ту ма че ње 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 
и да је ин фор ма ци је ко је се од но се на ак ту ал не те ме и 
ак тив но сти ко мо ре. 

Струч на слу жба РЛКБ ак тив но је уче ство ва ла у при
ку пља њу по да та ка из здрав стве них уста но ва у ве зи 
за ин те ре со ва но сти ле ка ра за до пун ски рад. Та ко ђе је 
уче ство ва ла у ини ци ја ти ви ко ју је по кре ну ла ЛКС за 
при ку пља ње пот пи сапе ти ци ја про тив уво ђе ња фи ска
ли за ци је у здрав ству. За тим да та је по др шка да Ко мо ра 
бу де за кон ски но си лац акре ди та ци је и да ле ка ри има
ју пра во на до пун ски рад у скла ду са За ко ном. 

РЛКБ је по кре ну ла ини ци ја ти ву за из ме ну и до пу
ну Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за из да ва ње, об
на вља ње и од у зи ма ње ли цен ци у де лу ко ји се од но си 
на усло ве ко је тре ба да ис пу ња ва ју стра ни др жа вља ни 
ра ди до би ја ња ли цен ци.

Иза бран пред сед ник Су да ча сти 

Ве ли ки про блем у ра ду Ко мо ре пред ста вља чи ње ни
ца, да се чла но ви ко мо реле ка ри не при ја вља ју у ро ку од 
30 да на, ка ко је чл. 18 Ста ту та ЛКС ре гу ли са но, по дат ке о 
про ме ни пре би ва ли шта, за по сле ња, пре зи ме на, про ме
ни се ди шта ор ди на ци је или здрав стве не уста но ве као и 
по да так о осни ва њу или бри са њу ор ди на ци је или здрав
стве не уста но ве. Из на ве де них раз ло га вра ти ло нам се 
више од 2000 бро је ва пр вог бро ја „ГЛА СНИ КА“. Та ко ђе су 
нам по је ди ни чла но ви ко мо ре да ли не тач не бро је ве те
ле фо на, име ил адре се, а мно ги ни су ком пле ти ра ли до ку
мен та ци ју и ако су ме ђу пр ви ма до би ли ли цен цу. Овим 
пу тем мо ли мо по је дин це, ко ји са ми упла ћу ју чла на ри
ну, да оба ве зно у по зи в на број упи шу свој ЈМБГ.

Кон сти ту тив на сед ни ца Су да ча сти одр жа на је 30. ја
ну а ра 2009. го ди не,на ко јој су иза бран пред сед ник Су
да ча сти мр сци. мед. иви ца ми ло са вље вић, фо рен зи
чар суд ске ме ди ци не са ВМА, а за за ме ни ка је иза бра на 
проф. др ми ро сла ва ја шо вић-Га шић, ди рек тор пси хи
ја три је КЦС. Оста ли чла но ви, од но сно су ди је Су да ча
сти су: прим. др ра до слав ра до са вље вић, па то лог, др 
Љи ља на ко лар ски-Не на дић, спе ци ја ли ста ин тер ни ста, 
прим. др је ли ца По по вић, спе ци ја ли ста оп ште ме ди
ци не, проф. др ан ка ста но је вић-Па о вић, оф тал мо лог 
и проф. др То ми слав ма ре но ви, ане сте зи о лог.

 > 66

АК ТИВ НО СТИ ОР ГА НА РЕ ГИ О НАЛ НЕ ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ БЕ О ГРА ДА

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИ МА 
ВРА ТИ ТИ ФАК СИ МИЛ
// УСВО ЈЕ НА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА ЗА ОТВА РА њЕ ПОД РУЧ НИХ КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА 
У ОП шТИ НА МА ОБРЕ НО ВАЦ, ЛА ЗА РЕ ВАЦ, МЛА ДЕ НО ВАЦ, ГРОЦ КА И ЗЕ МУН 
// ИН ФОР МА ЦИ О НИ СИ СТЕМ „СИ СТЕМЛЕ КАР“ БЕС ПЛАТ НО УСТУ ПЉЕН РЛК 
ЗА КО СО ВО И МЕ ТО ХИ ЈУ // ЛЕ КАР СКА КО МО РА СР БИ ЈЕ МО РА БИ ТИ ОБА ВЕ шТЕ НА 
О РАС ПИ СА НИМ ТЕН ДЕ РИ МА КО ЈИ СЕ ОД НО СЕ НА ПРУ жА њЕ ЗДРАВ СТВЕ НИХ 
УСЛУ ГА КА КО БИ ГА ОБ ЈА ВИ ЛА НА СВОМ САЈ ТУ //



66 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ДЕЦЕМБАР 2009.

65 < 
Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра Бе о гра да при ми ла је 

до са да 97 пред ме та од то га је 11 пред ме та, због ме сне 
нен дле жно сти усту пље на дру гим ор га ни ма или дру гој 
РЛК, до не та су 43 Ре ше ња о не по сто ја њу усло ва и 33 Ре
ше ња о ис пу ње но сти фор мал них усло ва.

Фор ми ра на је ко ми си ја за по сре до ва ње у са ста ву : 
др Гор да на ру шћу клић, др све тла на ми нић и др Љу-
ба Гр ка вац.

На сед ни ци Скуп шти не РЛКБ и ИО РЛКБ од 27. 4. 2009.
го ди не иза бра ни су чла но ви сле де ћих по себ них од бо
ра: Од бор за ме ди цин ско обра зо ва ње, Од бор ме ди цин
ску ети ку, Од бор за јав но здра вље и при мар ну здрав
стве ну за шти ту у др жав ној прак си, Од бор за при мар ну 
здрав стве ну за шти ту у при ват ној прак си и Од бо ра за 
се кун дар ну и тер ци јал ну здрав стве ну за шти ту у при
ват ној прак си. 

Ак тив но сти у ве зи фор ми ра ња по себ них од бо ра још 
ни су за вр ше не јер Од бор за струч на пи та ња и струч ни 
над зор и Од бор за се кун дар ну и тер ци јал ну здрав стве ну 
за шти ту у др жав ној прак си у свом са ста ву има ју са мо 
пред сед ни ка и пот пред сед ни ка. Ва жно је на по ме ну ти 
да раз лог због че га по себ ни од бо ри ни су фор ми ра ни у 
пу ном са ста ву је не мо гућ ност из бо ра пре о ста лих чла
но ва из де ле гат ског си сте ма. 

Приватни сектор интегрисати 
у здравствени систем

Чла но ви ПО за јав но здра вље и при мар ну здрав стве
ну за шти ту у др жав ној прак си су: 1. прим. др Ве ра рот 
Гла ва но вић, 2. др Ли ди ја ма нић, 3. прим. др Пе тар 
ста но је вић, 4. прим. др мир ја на Лап че вић, 5. прим. др 
Љу би ца Ца ра но вић, 6. др ра до са ва ан ђе лић, 7. прим. 
др Вла хо вић ми лу тин, 8. др Ђур ђи ца Ђу рић, 9. др ми-
о драг срећ ко вић.

Одр жа не су две сед ни це овог од бо ра на ко јој су се 
чла но ви од бо ра при дру жи ли ста во ви ма Син ди ка та ле
ка ра и фар ма це у та ко ји су се ус про ти ви ли пре по ру ци 
да До мо ви здра вља на те ри то ри ји гра да Бе о гра да ра
де про ду же но рад но вре ме сма тра ју ћи да ће се на тај 
на чин сма њи ти ква ли тет у ра ду ле ка ра а до би ће се на 
кван ти те ту. Та ко ђе су се сло жи ли да по сто ји по блем у 
пре кла па њу рад ног вре ме на јер ле ка ри ко ји ра де у раз
ли чи тим сме на ма не ма ју вре ме на за ме ђу соб не кон
сул та ци је ко је су ле ка ри ма нео п ход не.

За ло жи ли су се за тим ски рад ко ји је нео п хо дан на 
при мар ном ни воу. У ве зи ад ми ни стра тив них по сло ва, 
чла но ви су јед но гла сно до не ли за кљу чак да ад ми ни
стра ци ју тре ба сма њи ти, јер од ве ли ког бро ја при је ма 
па ци је на та, не ма ју вре ме на да за вр ше за да те ад ми ни
стра тив не по сло ве. Дат је пред лог да се вра ти фак си
мил ле ка ри ма спе ци ја ли сти ма и да се пе ри од ва же
ња ре цеп та ко ји се про пи су је хро нич ним бо ле сни ци ма 
про ду жи на 3 до 6 ме се ци. У ве зи пи са ња ре цеп та за 
по ма га ла пред ло жи ли су да сва ко у окви ру сво је спе
ци ја ли за ци је про пи су је ре цеп те за по ма га ла.

Чла но ви ПО за се кун дар ну и тер ци јал ну здравст ну за
шти ту у при ват ној прак си су: др Дра га на ми лу ти но вић 
2. мр. сци. мед. ја сми на кне же вић, 3. др Во јин ри стић, 
5. мр. сци. мед. Ви о ле та ско ро баћ, 6. прим. мр. сци. мед. 
ра до слав ра до са вље вић, 7. др Зо ран ра о вић, 8. др Љи-
ља на бра јо вић, 9. проф. др Зо ран ку ља ча, 10. прим. др 
ми о драг То до ро вић, 11. др ју го слав ај тић. 

Пред сед ник др Дра га на Ми лу ти но вић и оста ли чла
но ви овог од бо ра ве о ма су ак тив ни у ра ду. Основ на ак
тив ност од бо ра је да се при ват ни сек тор ин те гри ше у 

здрав стве ни си стем, да се у пот пу но сти из јед на чи са др
жав ним сек то ром. Чла но ви од бо ра су до не ли за кљу чак 
да се до не се је дин ствен це нов ник здрав стве них услу га, 
од но сно утвр ђи ва ње ми ни мал не це не пре гле да на ни
воу Ко мо ре, ко ји би био оба ве зан за све ле ка ре у при ват
ном сек то ру. Усво ји ли су пред лог да се по кре не ини ци
ја ти ва пре ма Ми ни стар ству здра вља, за име ну и до пу ну 
Пра вил ни ка о ис пу ње но сти усло ва за оба вља ње здрав
стве ние де лат но сти у здрав стве ној уста но ви и дру гим 
об ли цим на здрав стве не слу жбе, и то у де лу ко ји се од
но си на усло ве за осни ва ње здрав стве них уста но ва. Ми
шље ња су да је не ре ал но да су исти усло ви про пи са ни 
за осни ва ње бол ни ца у при ват ном сек то ру и бол ни ца 
у др жав ном сек то ру.

Чла но ви од бо ра из ра зи ли су не за до вољ ство ста вом 
по је ди них ле ка ра из др жав ног сек то ра, чла но ва Управ
ног од бо ра ЛКСе, код ко јих ни су на и шли на раз у ме ва
ње у ве зи по кре та ње ини ци ја ти ве пре ма Устав ном су
ду за оце ну устав но сти чл.29. ЗЗЗ ко ји ре гу ли ше пра во 
на из бор ле ка ра. Јед но гла сно су усво ји ли пред лог да се 
при ват на прак са ви ше ан га жу је око акре ди та ци је про
гра ма. До не ли су за кљу чак о по кре та њу ини ци ја ти ве 
пре ма Устав ном су ду за оце ну устав но сти Ин струк ци
је о при ме ни за ко на о здрав стве ном оси гу ра њу ко ју је 
из да ло Ми ни стар ство здра вља 19. 07. 2007. го ди не под 
бро јем 0110077/200703, а од но си се на по сту па ња иза
бра ног ле ка ра са зах те вом за ор ди ни ра ње те ра пи је по 
на ла зу ле ка ра спе ци ја ли сте у при ват ној прак си, а на 
осно ву чл. 234. став 1.ЗЗЗ. За у зет је та ко ђе је дин ствен 
став да ЛКС мо ра би ти оба ве ште на о рас пи са ним тен
де ри ма ко ји се од но се на пру жа ње здрав стве них услу
га и да исте об ја ви на свом сај ту. 

Чла но ви ПО за ме ди цин ски ети ку су: 1. прим. др ми-
лу тин Вла хо вић, 2. проф. др Дра го слав ер це го вац, 3. 
проф. др слав ко си ме у но вић, 4. прим. др ку зма но-
вић сне жа на, 5. др бран ка Ла зић, 6. др ива на ро дић, 
7. прим. др ми ла ми ле кић мар ко вић, 8. др Ву ка шин 
ка ри клић, 9. Др Та тја на Чво ро вић, 10. др ол ги ца ста-
но је вић-Ни ко лић.

На сво јој кон сти ту тив ној сед ни ци од 11. ју на 2009.го
ди не по ред усва ја ња По слов ни ка о ра ду ПО за ме ди
цин ску ети ку, чла но ви, од бо ра ди ску то ва ли су и о Ко
дек су про фе си о нал не ети ке ЛКС, ко ји је Скуп шти на 
ЛКСе до не ла 28. 09. 2006 го ди не и пред ло жи ли да се 
за сле де ћи са ста нак при пре ми пред лог из ме на и до пу
на на ве де ног Ко дек са, због не ја сно ћа и кон тра дик тор
но сти по је ди них од ред би.

Чла но ви ПО за ме ди цин ско обра зо ва ње су: 1. проф.
др На да Дим ко вић, 2. др ма ри на Дра го вић, 3. др си-
ни ша Па вло вић, 4. проф. др ми ли ца Про стран, 5. доц.
др На да По по вић, 6. проф. др Зо ра на Ва си ље вић, 7. др 
Зо ран Ле кић, 8. др сци. мед. бо јан Вој но вић 9. др Де-
јан сте фа но вић 10. др Ву ка шин ка ри клић 11. др Ве-
сна сте фа но вић.

Од бор је одр жао кон сти ту тив ну сед ни цу да на 13. 05. 
2009. го ди не. На кон сти ту тив ној сед ни ци усво јен је По
слов ник о ра ду Од бо ра и чла но ви су упо зна ти са де ло
кру гом ра да. Пред сед ник Од бо ра проф. др На да Дим
ко вић упо зна ла је при сут не са при сти глим при ја ва ма 
про гра ма за акре ди та ци ју и бо до ва ње. 

Чла но ви ПО за при мар ну здрав стве ну за шти ту у при
ват ној прак си: 1. проф. др слав ко си ме у но вић, 2. др До-
бри во је Ла за ре вић, 3. ра до ван По ли нић, 4. др сци. мед.
Ни ко дин ка Ни ко лов ска-си ниц ки, 5. мр сци. мед. Гор-
да на су ва јац.  //
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2009. го ди ни одр жа не су три сед ни це Скуп
шти не Ре ги о нал не ко мо ре. На сва кој сед ни ци 
Скуп шти не РЛКЦЗС, Пред сед ни ци По себ них 
од бо ра под но се из ве шта је са сед ни ца од бо ра 

одр жа них у пе ри о ду из ме ђу две сед ни це Скуп шти не, 
ка ко на ни воу РЛК, та ко и на ни воу ЛКС. Та ко ђе, струч
на слу жба из но си ток из вр ше ња по сло ва ко ји су до де
ље ни на по след њој сед ни ци као и дру гих по сло ва ко ји 
су у ме ђу вре ме ну оба вље ни. 

Пр ва седницe Скуп шти не, одр жа на 18. фе бру а ра 2009, 
про те кла је у зна ку до но ше ња од лу ка ве за них за фи
нан сиј ско по сло ва ње РЛКЦЗС. Прет ход ног да на, 17. 02. 
одр жа на је сед ни ца Над зор ног од бо ра Ре ги о нал не ко
мо ре, ко ји је, као ор ган ко ји спро во ди над зор над фи
нан сиј ским по сло ва њем Ко мо ре, де таљ но об ра дио и 
као ва ља не усво јио све по је ди нач не став ке. На кон пр ве 
сед ни це, ди рек то ри ма здрав стве них уста но ва је упу ћен 
до пис са упо зо ре њем о санк ци ја ма ко је, пре ма За ко ну 
о здрав стве ној за шти ти сно се уко ли ко ан га жу ју ле ка ре 
без ли цен це и упи са у Име ник, са зах те вом да до ста ве 
по дат ке о евен ту ал но не при ја вље ним ле ка ри ма. Упу
ће ни су до пи си Аген ци ји за при вред не ре ги стре и Тр
го вин ским су до ви ма ко ји по кри ва ју те ри то ри ју РЛК са 
зах те вом да до ста ве по дат ке о ре ги стро ва ним при ват
ним здрав стве ним уста но ва ма, ка ко би ство ри ли усло
ве за пот пу ни ју ба зу по да та ка. 

Тим ко ји ће на сту па ти

У овом пе ри о ду ин тен зи ви ран је рад на из ра ди сај
та РЛК, ка ко би би ла пру же на мо гућ ност за бо љу ин
фор ми са ност члан ства. За вр ше на је у це ло сти при пре
ма по да та ка за штам па ње члан ских кар ти. Чла но ви 
Су да ча сти и Се кре тар РЛКЦЗС, по ха ђа ли су „Зим ску 
шко лу ме ди цин ског пра ва“ у тра ја њу од два да на (30.
31.01.2009.) под ру ко вод ством проф. ја ко ва ра ди ши ћа 
у ор га ни за ци ји УЗПП „Ре ак ци ја“. Чла но ви Ко ми си је за 

по сре до ва ње су по ха ђа ли обу ку Цен тра за ме ди ја ци ју у 
пе ри о ду од 09. 02. до 13. 02. 2009. године. Ка ко би по сто
јао пре ци зан увид у из нос чла на ри не за сва ког чла на 
Ко мо ре по је ди нач но, за по чет је унос по да та ка са спи
ско ва ко је уста но ве до ста вља ју.

Дру га сед ни ца Скуп шти не, одр жа на је 22. апри ла. 
У ци љу ре а ли за ци је од лу ка са ове сед ни це, Ле кар ској 
ко мо ри Ср би је су, ра ди до ста вља ња Управ ном од бо ру, 
упу ће не Од лу ке Скуп шти не РЛКЦЗС ко је се од но се на 
до пун ски рад, исту па ње у јав но сти и уче шће пред став
ни ка Ко мо ре на са стан ци ма и по кре та ње ини ци ја ти ве 
за оце ну устав но сти Уред бе ко ја се од но си на фи ска ли
за ци ју. Скуп шти на РЛКЦЗС сма тра да је по треб но фор
ми ра ти гру пу ко ју ће за ду жи ти да пра ти ста ње у ко ме 
се на ла зи зах тев ЛКС о до пун ском ра ду пред Устав ним 
су дом и пу те ве ко је Устав ни суд опре де љу је пре ма тој 
ини ци ја ти ви код Скуп шти не и За ко но дав ног од бо ра. 

Дат је пред лог да јав но на сту па ње Ди рек то ра, пред
сед ни ка Управ ног од бо ра и дру гих но си о ца ру ко во де
ћих ду жно сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је ни ка да не бу де 
са мо стал но ка да су у пи та њу са стан ци са Ми ни стар
ством и те ли ма или ор га ни ма Скуп шти не РС, већ да бу
де оформ љен тим ко ји ће на сту па ти. 

Скуп шти на РЛКЦЗС сма тра да је Уред ба Вла де РС ко
јим се уво ди фи ска ли за ци ја не при ме рен на чин кон
тро ле по сло ва ња ле кар ских ор ди на ци ја у при ват ном 
сек то ру. При ват ни сек тор је ти ме још ви ше оп те ре ћен 
и ти ме се од ле ка ра ко ји су осни ва чи тра жи за по шља
ва ње тех нич ких ли ца ко ја ће во ди ти фи нан сиј ско по
сло ва ње и кон тро лу днев ног па за ра чи ме се при ват ни 
сек тор још ви ше уда ља ва од ин кор по ри ра ња у здрав
стве ни си стем Ср би је где би му тре ба ло би ти рав но
прав но ме сто. 

Пре ма од лу ци Скуп шти не рас пи сан је кон курс за 
при јем ди пло ми ра ног еко но ми сте за рад но ме сто бла
гај ни каеко но ми сте.
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РА Д РЕ ГИ О НАЛ НЕ ЛЕКАРСКE КО МО РЕ 
ЗА ЦЕН ТРАЛ НУ И ЗА ПАД НУ СР БИ ЈУ 

ЗДРАВ СТВЕ НИ 
ИН СПЕК ТО РИ МО РА ЈУ 
ДА БУДУ ИС КЉУ ЧИ ВО 
ЛЕ КА РИ
// ДО НЕТ ЗА КЉУ ЧАК У ВИ ДУ ПРЕД ЛО ГА ДА ПРИ МАР НА ЗДРАВ СТВЕ НА 
ЗА шТИ ТА, ДО МО ВИ ЗДРА ВЉА ИЛИ ИЗА БРА НИ ЛЕ КАР КО ЈИ РА ДИ АМ БУ ЛАН ТУ 
У КОН ТИ НУ И ТЕ ТУ, ПРЕ ЂУ У ВИ шУ ГРУ ПУ И ДА СЕ њИ ХО ВО РАД НО ВРЕ МЕ СКРА ТИ 
НА 37 СА ТИ НЕ ДЕЉ НО // ПО ТРЕБ НО ЈЕ РАЗ МО ТРИ ТИ КО ЛИ КО СЕ ЕТИЧ КИ 
КО ДЕКС ПРИ МЕ њУ ЈЕ У СВА КО ДНЕВ НОМ РА ДУ ЛЕ КА РА //
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До не та је од лу ка да се 
сред ства на ра чу ну Ко мо ре 
ре дов но оро ча ва ју по ис те ку 
ро ка оро че ња, без до но ше ња 
по себ них од лу ка и да се 
из нос оро че них сред ста ва 
уве ћа ва за из нос 
сло бод них сред ста ва

У 
2008. го ди ни, одр жа но је 
се дам сед ни ца Скуп шти не 
РЛКЦЗС.  Во де ћа те ма пр ве 
сед ни це Скуп шти не, одр

жа не 25. ја ну а ра, би ла је при пре ма 
за сед ни цу Скуп шти не Ле кар ске ко
мо ре Ср би је. Струч на слу жба је под
не ла из ве штај о кла си фи ко ва њу до
ку мен та ци је и те ку ћим по сло ви ма. 
Скуп шти на је из не ла ми шље ње да 
75 процената кон ти ну и ра не еду ка
ци је тре ба до не ти у уста но ву ка ко 
би пар ти ци па ци ја би ла до ступ ни
ја ле ка ри ма. По треб но је ис пи та
ти мо гућ ност обез бе ђе ња под лист
ка у не ком днев ном ли сту ко јим би 

се ин фор ми са ла јав ност о ра ду Ко
мо ре. Чла но ви Скуп шти не РЛКЦЗС 
сма тра ју да су ин ге рен ци је Здрав
стве ног са ве та пре о бим не, и да рад 
не ће би ти ефи ка сан у нај бит ни јем 
де лу ко ји се ти че еду ка ци је и ли
цен ци ра ња.

Циљ је да се зна ча јан део ин ге
рен ци ја пре не се на Ко мо ру, а да 
Здрав стве ни са вет има кон сул та
тив ни ка рак тер ка да је у пи та њу 
кон ти ну и ра на еду ка ци ја. По треб
но је по кре ну ти ак ци ју фор ми ра
ња под руч них кан це ла ри ја у ци
љу лак ше ко му ни ка ци је ле ка ра са 
Струч ном слу жбом и дру гим ор га
ни ма Ко мо ре. 

На дру гој сед ни ци Скуп шти не, ко
ја је одр жа на 14. фе бру а ра, до не те су 
Од лу ке ве за не за фи нан сиј ско по
сло ва ње. Фор ми ра ни су сви по себ
ни од бо ри,  као и Над зор ни од бор, 
Ко ми си ја за по сре до ва ње и Суд ча
сти пр вог сте пе на. Струч на слу жба 
је, на осно ву Од лу ке, до би ла на лог 
да ди рек то ри ма др жав них уста но
ва по ша ље ур ген ци ју да до ста ве по
дат ке о са гла сно сти на до пун ски 
рад за по сле них, што је и учи ње но 
у на ред ном пе ри о ду. 

Сле де ћа, тре ћа сед ни ца је одр жа
на 10. апри ла. На док на да тро шко
ва за го ри во за чла но ве ор га на ко
ја је до сад об ра чу на ва на у из но су 
30 процената це не бен зи на, сма ње
на је на 25 процената. Све при мед
бе на текст Пра вил ни ка о ра ду Су да 
Ча сти ко је су ре зул тат јав не рас пра
ве спро ве де не по цен три ма ре ги о
на, су у фор ми аманд ма на упу ће
не Ле кар ској ко мо ри Ср би је ка ко 
би би ле при пре мље не за сед ни цу 
Скуп шти не ЛКС. До не та је од лу ка 
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. Дат је пред лог за 
бри са ње ста ва 5. чла на 49. Ста ту та 
ле кар ске ко мо ре Ср би је, ко ји гла си: 
„Ор га ни ре ги о нал них ко мо ра би ра
ју се из ре до ва чла но ва скуп шти
не ре ги о нал не ко мо ре” из раз ло га 
што је, пре ма бро ју чла но ва, не при
ме њив.

Че твр та сед ни ца Скуп шти не је 
одр жа на 9. ју на 2008. У окви ру при
пре ме за ван ред ну сед ни цу Скуп
шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је, свим 
чла но ви ма Скуп шти не РЛКЦЗС као 
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По спро ве де ном по ступ ку, струч на слу жба РЛК је 

но вом чла ну ти ма, дипл. еко но ми сти, ма ри ни Ву ло-
вић, до бро до шли цу по же ле ла 15. ју на, ка да је по че
ла да ра ди.

Свим др жав ним уста но ва ма, адре си ра но на ди рек
то ре и ру ко во ди о це ра чу но вод стве них слу жби, упу
ће ни су до пи си са мол бом да про ве ре пер со нал на 
до си јеа за по сле них ле ка ра уз упо зо ре ње на санк ци
је про пи са не за уста но ве и од го вор на ли ца уко ли ко 
рад но ан га жу ју ле ка ре ко ји ни су упи са ни у Име ник 
ле ка ра и не по се ду ју ли цен цу. 

Та ко ђе је да то и упо зо ре ње на мо гућ ност да ле кар бу
де бри сан из Име ни ка због не пла ћа ња чла на ри не и по
зван на ди сци плин ску од го вор ност што је про пи са но 
и За ко ном о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка (32. ст. 2. 
и 40. ст. 1. т. 6.) и Ста ту том Ко мо ре (21. т. 4.), а све у ци
љу ажу ри ра ња по да та ка о пла ће ној чла на ри ни. У то ку 
је и оба ве шта ва ње ле ка ра из при ват не прак се (осни
ва ча и за по сле них) о не из ми ре ном ду го ва њу за чла
на ри ну, по што су по да ци о из вр ше ним упла та ма уне
ти у ба зу по да та ка.

За по чет је рад на уна пре ђе њу по сто је ће ба зе по да та
ка ка ко би унос, као и пре тра жи ва ње по ве ли ком бро
ју упи та, био ква ли тет ни ји. Веб пре зен та ци ја РЛКЦЗС, 
на адре си је www.rlkczs,org.rs, а кти вирана је 1.  ма
ја  с а сугест ијама  к оје су д ат е на  седни ци  Скупштине . 

 Те хнички  секретар, и нжењер информа ти ке, б ра нко 
мик ар ић , свако дн евно аж ури ра са јт  подаци ма  ко ји  
су од  зна чаја за ч ла нове Комо ре .

Измене у саставу органа

Тре ћа  седниц а С купшти не одржана је 17.  авгу ста. мр 
 сци . мед.  с лађана и ли ћ ј е као Пр ед се дник Посе бн
ог од бор а  РЛ КЦЗС  и  представник у П осеб ном од бо ру 
за  м еди цинск о  образо вањ е ЛКС из не ла информа циј е 
везане за р ад Здр ав ст ве ног савет а Р еп ублике  С рби је . 
Секр етар,  радмила окиљев ић  је,  за је дн о са д р  бранком 
јовановић ем , предсе дником Прв ост епе ног Су да  част и,  
изнела  по ј ед ин ости  ве зане  за  рад ов ог орг ана. Уједно је 
 пр ед ставље на  радми ла Попад ић, пен зиониса ни  с уд
ија Врхов но г суда,  која је, усл ед пов ећа ња захт ева пр
ема С тручној  слу жб и, анга жо ва на по  угов ору о дел у,  
као  ст ручни к он султа нт   кој и пру жа  помоћ  Пр едседнику  
и с удијама  Су да ча ст и. Сед ни ца Извршног  од б ора 
Региона лне ле ка рске  коморе з а ц ен тралну и  за па дну 
Срби ју , одржа на  је 2.  ф ебруа ра  2009. године.  Те ма се дн
ице била је  диску сија о  пр едлоз им а  за  изме ну  и допу
ну  Статута  Лека рске ко мор е Срб иј е. 

Суд  части првог  степена  Реги оналне лек арске коморе  
за централ ну и запа дн у Србију,  од ржао је д о сада  три  
састанк а,  6. мар та , 22.  ап рила и  16.  јула,  на  којима су 
упозна ти  са број ем  п риспел их  пр едмета  и б удући м 
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РАД СКУП шТИ НЕ РЛКЦЗС У 2008. 

По кре ну ти ак ци ју фор ми ра ња          под руч них кан це ла ри ја
ма те ри јал за Скуп шти ну ЛКС про
сле ђе на је ини ци ја ти ва за оце ну 
устав но сти дис кри ми на ци је по про
фе си о нал ном опре де ље њу и пред
лог за ко рек ци ју од ред бе Ста ту та по 
ко јој са мо чла но ви Скуп шти не ре
ги о нал не Ко мо ре мо гу би ти чла
но ви по себ них од бо ра. Иза бра ни 
су чла но ви Уре ђи вач ког од бо ра и 
Из да вач ког са ве та Гла си ла Ле кар
ске ко мо ре Ср би је. До не та је од
лу ка да се сред ства на ра чу ну Ко
мо ре ре дов но оро ча ва ју по ис те ку 
ро ка оро че ња, без до но ше ња по себ
них од лу ка и да се из нос оро че них 
сред ста ва уве ћа ва за из нос сло бод
них сред ста ва.

Се кре тар РЛКЦЗС је, по ред ре дов
ног из ве шта ја о ра ду Струч не слу
жбе, под не ла и из ве штај са са ста на
ка пред став ни ка струч них слу жби 
са те мом фор ми ра ња је дин стве ног 
ин фор ма ци о ног си сте ма ЛКС.

Да на 18. 9. 2008, одр жа на је пе та 
сед ни ца Скуп шти не РЛКЦЗС. Ура ђе
не су 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. Де таљ на об ра да 
пи та ња до пун ских из бо ра пла ни

ра но је за сле де ћу сед ни цу Скуп
шти не РЛКЦЗС и по треб но је при
пре ми ти пред лог за Управ ни од бор. 
Пред сед ник РЛКЦЗС, мр сци. мед. 
миљ ко Пе јић, из ве стио је о од лу
ка ма Управ ног од бо ра ко је се ти чу 
за у зи ма ња ста ва по пи та њу из ја ва 
у ме ди ји ма и за у зи ма ња зва нич ног 
ста ва по пи та њи ма ко ја се од но се 
на до пун ски и до дат ни рад ле ка ра 
и ве чер њих кли ни ка. 

ше ста сед ни ца Скуп шти не Ре ги
о нал не ко мо ре за цен трал ну и за
пад ну Ср би ју, одр жа на је 9. ок то бра. 
2008. го ди не. Истог да на, у Кра гу
јев цу је одр жа на Кон сти ту тив
на сед ни ца свих По себ них од бо ра 
РЛКЦЗС. До не та је Од лу ка о под но
ше њу зах те ва Управ ном од бо ру за 
са зи ва ње ван ред не сед ни це Скуп
шти не ЛКС са јед ном тач ком днев
ног ре да ве за ном за до пун ски рад 
и зах те вом да на сед ни цу бу де по
зван Ми ни стар здра вља. прим. мр 
сци. мед Миљ ко Пе јић, је иза бран 
за вр ши о ца ду жно сти Пред сед ни
ка Скуп шти не РЛКЦЗС, до до пун
ских из бо ра. др се ли мир спа сић, 
иза бран је за Пред сед ни ка из бор
не ко ми си је.

До не та је Од лу ка о упу ћи ва њу 
пред ло га Управ ном од бо ру ЛКС 
за под но ше ње зах те ва за про ме
ну Пра вил ни ка о ли цен ци ра њу и 
Пра вил ни ка о кон ти ну и ра ној ме
ди цин ској еду ка ци ји та ко што ће 
КМЕ би ти под ин ге рен ци јом Ко
мо ре од но сно ње них по себ них од
бо ра. Раз ма тра но је пи та ње до пун
ских из бо ра те је до нет за кљу чак 
да се за сле де ћу сед ни цу при пре
ми Пра вил ник за до пун ске из бо ре, 
као и Пра вил ник ко ји ће у бу ду ће 
ва жи ти са на по ме ном да је по треб
но из вр ши ти по де лу из бор них је ди
ни ца са на зна ком ле ка ра из при
ват не и др жав не прак се. 

По след ња, сед ма сед ни ца Скуп
шти не у 2008, одр жа на је 3. де цем
бра. Из вр ше на је при пре ма за ван
ред ну сед ни цу Скуп шти не ЛКС. На 
сед ни ци су до не те и Од лу ке ве за
не за про ме не у члан ству ор га на 
РЛКЦЗС. По стиг нут је до го вор о ор
га ни за ци ји све ча не до де ле ли цен
ци у Кра гу јев цу као и ор га ни за ци ји 
све ча них до де ла у оста лим цен три
ма ре ги о на. 

 стручна служба рЛкЦЗ србије

 на чи ном рада  Суда. З апо че о је  рад  по приспе ли м 
пријав ам а р азмат рањем ф ор малне  и с пуњ еност и у слова 
 за  покретањ е по ступка.   У  одно су  на пр вобитни саст
ав  органа  Ре гионалне л ека рске  ком ор е  за цент рал ну 
и  за падну Србију ,  дошло је до  извесних промена. Све 
детаљне информације о саставу органа РЛКЦЗС налазе 
се на сајту www.rlkcza.org.rs

Рад посебних одбора

Пр ва сед ни ца Од бо ра за струч на пи та ња и струч ни 
над зор РЛКЦЗС одр жа на је 16 ја ну а ра. Утвр ђен је спи сак 
над зор ни ка за ре дов ну и ван ред ну кон тро лу струч ног 
ра да здрав стве них уста но ва, ко ји је до ста вљен Ле кар
ској ко мо ри Ср би је. Од бор сма тра да пе ри од ре ли цен
ци ра ња тре ба от по че ти од оног мо мен та ка да се фор ми
ра Здрав стве ни са вет и ка да исти од ре ди кри те ри ју ме 
за еду ка ци је а у слу ча ју да се у ро ку од не ко ли ко ме се
ци не фор ми ра Здрав стве ни са вет и не на пра ви про

грам, ЛКС ће, у за јед ни ци са Срп ским ле кар ским дру
штвом пре у зе ти од го вор ност у фор ми ра њу кри те ри ју ма 
и ко ми си ја ко је ће во ди ти кон ти ну и ра ну ме ди цин ску 
еду ка ци ју. 

Дат је пред лог за из ме ну За ко на о здрав стве ној за
шти ти ка ко би здрав стве ни ин спек то ри мо гли би ти ис
кљу чи во ле ка ри. Из нет је пред лог о по кре та њу ини ци
ја ти ве да спе ци ја ли стич ке ор ди на ци је и здрав стве не 
уста но ве до би ју пра во на кон сул тан те и кон зи ли ју ме 
у ин те ре су па ци је на та. Пред ло же но је да се по кре не 
ини ци ја ти ва за из ме ну про пи са о спо ља шњем над
зо ру та ко да ЛКС убу ду ће фор ми ра еки пе за струч ни 
над зор са ли сте над зор ни ка. Те ма дру ге сед ни це Од
бо ра за струч на пи та ња и струч ни над зор, одр жа не 17. 
ав гу ста, би ла је кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја. 
Об зи ром да кво рум ни је по стиг нут, сед ни ца је про те
кла у ви ду ин фор ма тив ног са стан ка.

Те ме об ра ђе не на пр вој ово го ди шњој сед ни ци, Од бо ра 
за јав но здра вље и при мар ну здрав стве ну за шти ту у др
жав ној прак си, 26. ја ну а ра, ти ца ле су се ак ту ел них про
бле ма у при мар ној здрав стве ној за шти ти. По ред за кључ
ка да чла но ви Од бо ра мо ра ју би ти упо зна ти са то ко ви ма 
кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је, као сво је при о ри
те те по ста ви ли су за ла га ње за ре ша ва ње про бле ма ста ту
са ле ка ра и за ла га ње за ре ша ва ње про бле ма нор ма ти ва 
и фак ту ри са ња у при мар ној здрав стве ној за шти ти.
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>>> из нет је пред лог о по кре та њу 
ини ци ја ти ве да спе ци ја ли стич ке 
ор ди на ци је и здрав стве не уста но ве до би ју 
пра во на кон сул тан те и кон зи ли ју ме 
у ин те ре су па ци је на та <<<
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На дру гој сед ни ци, 27. ма ја, Пред сед ник Од бо ра, др 

Ве сна Пе тро вић под не ла је из ве штај о ра ду По себ ног 
од бо ра за јав но здра вље и при мар ну здрав стве ну за
шти ту Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Чла но ви Од бо ра су, та ко ђе, ин фор ми са ни о пре да ва
њу ко је је одр жа но под по кро ви тељ ством Ми ни стар
ства Здра вља, под на зи вом „Кра так осврт на по др шку 
при ме не ка пи та ци је у при мар ној здрав стве ној за шти
ти“ те су оба ве ште ни да су до ра де са су ге сти ја ма и при
мед ба ма да те на јав ну рас пра ву ко ја ће тра ја ти шест 
ме се ци. До нет је за кљу чак у ви ду пред ло га да при мар
на здрав стве на за шти та, до мо ви здра вља или иза бра
ни ле кар ко ји ра ди ам бу лан ту у кон ти ну и те ту, пре ђу у 
ви шу гру пу и да се њи хо во рад но вре ме скра ти на 37 
са ти не дељ но. 

Са гла сност за отва ра ње 
при ват них уста но ва

Од бор за при мар ну здрав стве ну за шти ту и Од бор за 
се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну за шти ту у при
ват ној прак си одр жа ли су за јед нич ку сед ни цу 18. мар
та 2009. го ди не. Усво јен је По слов ник о ра ду По себ ног 
од бо ра за при мар ну здрав стве ну за шти ту у при ват ној 
прак си. Иза бра ни су пред став ни ци ова два од бо ра у 
екви ва лент не по себ не од бо ре Ле кар ске ко мо ре Ср би је. 
Од ре ђе ни су при о ри те ти у ак тив но сти ма од бо ра. Од бо
ри су да ли сво је ста во ве ве за не за пред ло ге име на Ста
ту та ЛКС. Ди ску то ва ло се о кри те ри ју ми ма за да ва ње 
са гла сно сти за отва ра ње при ват них уста но ва.

Чла но ви од бо ра при ват не прак се сма тра ју да је нео
п ход но ин тен зи ви ра ти ак тив но сти на пот пу ном фор
ми ра њу Ко мо ре кроз до пун ске из бо ре и ус по ста ви ти 
ефи ка си ји рад ор га на и те ла Ко мо ре. На сто је да се кроз 
пред сто је ће из ме не Ста ту та ЛКС у скла ду са За ко ном о 
ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка, обез бе ди рав но прав
но уче шће у ра ду и од лу чи ва њу чла но ва Ко мо ре ко ји 
про фе си ју здрав стве них рад ни ка оба вља ју у при ват ној 
прак си. Ин си сти ра се на ра ци о нал ном тро ше њу и кон
тро ли фи нан сиј ских сред ста ва Ле кар ске ко мо ре. Сма
тра ју да тре ба по кре ну ти све ак тив но сти ко је су ве за
не за бо љу ин фор ми са ност ко ле га и јав но сти о ра ду 
Ко мо ре.

На пр вој сед ни ци Од бо ра за ме ди цин ску ети ку, Пред
сед ник Од бо ра, прим. мр. сци. мед. ра да Пе тро вић, под
не ла је из ве штај о ра ду Од бо ра у по след ња три ме се ца. 
Ин фор ми са ла је чла но ве Од бо ра о јав ној рас пра ви о На
цр ту за ко на о тран сплан та ци ји ор га на, На цр ту за ко на о 
тран сплан та ци ји тки ва и ће ли ја, На цр ту за ко на о би о
ме ди цин ски пот по мог ну тој оплод њи и На цр ту за ко на 
о тран сфу зи ји. Сви по ме ну ти тек сто ви су об ја вље ни на 
сај ту Ле кар ске ко мо ре Ср би је а истог да на је одр жа на 
јав на рас пра ва у Кра гу јев цу. Дру га сед ни ца одр жа на је 
22. ма ја. Пред сед ник Од бо ра из не ла је, у окви ру из ве
шта ја, да се, из ме ђу оста лог, на сед ни ци Од бо ра за ети ку 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је раз ма тра ла етич ност фи скал
них ра чу на. Је дан од за кљу ча ка био је да се са про фе
со ром ко ва че ви ћем ор га ни зу је еду ка ци ја ко ја би ле
ка ре ви ше ин фор ми са ла о струч ној гре шци. 

По треб но је раз мо три ти ко ли ко се Етич ки Ко декс при
ме њу је у сва ко днев ном ра ду ле ка ра и у те свр хе, у сва кој 
уста но ви тре ба фор ми ра ти Етич ки од бор. Од бор је раз
ма трао у ко јим тач ка ма за ду же ња Здрав стве ног Са ве та 
РС мо же да ти до при нос те је дат пред лог да се у окви ру 
ЗС офор ми рад но те ло ко је ће се ба ви ти ети ком и са ра
ђи ва ти са Етич ким од бо ром Ко мо ре. Тре ћа сед ни ца Од
бо ра за ме ди цин ску ети ку одр жа на је 31. ав гу ста. Од бор 
је за кљу чио да је по треб но на пра ви ти про то кол про це
су и ра ња за Етич ки од бор као и за Суд ча сти и да је по

треб на еду ка ци ја о ко му ни ка ци ји за ле ка ре ко ји ра де 
са па ци јен ти ма. Чла но ви Од бо ра ће до би ја ти оба ве ште
ња о пре да ва њи ма ве за ним за про фе си о нал ну ети ку, и 
обу ка ма за ме ди ја то ре. По треб но је раз мо три ти пи та ње 
етич но сти свих еду ка ци о них ску по ва у сми слу про фе
си о нал ног ни воа, и уса гла си ти број да на од су ство ва ња 
и са ку пља ње нео п ход ног бро ја бо до ва за ре ли цен ци
ра ње, као и пи та ње обез бе ђи ва ња нов ца у те свр хе. До 
сле де ћег са стан ка, чла но ви Од бо ра ће про у чи ти Етич
ки ко декс и да ти сво је пред ло ге за из ме ну. 

Од бор за ме ди цин ско обра зо ва ње одр жао је три сед
ни це. На днев ном ре ду пр ве сед ни це Од бо ра, 22. ја ну
а ра, глав на тач ка је би ла кон ти ну и ра на ме ди цин ска 
еду ка ци ја. Од бор је до нео од лу ку да ће, до фо ми ра ња 
Здрав стве ног са ве та, вр ши ти акре ди та ци ју про гра ма у 
ци љу про це не ква ли те та про гра ма кон ти ну и ра не еду
ка ци је и уви да у про цес еду ка ци је свих ле ка ра. При
ја ва еду ка ци ја оба вља ће се по уни вер зал ном обра сцу 
ко ји је са став ни део за кључ ка.

Од бор ће че ти ри пу та го ди шње раз ма тра ти при спе ле 
про гра ме еду ка ци ја. На дру гој сед ни ци, одр жа ној 30. 
мар та, Од бор је раз ма трао о сво јим ак тив но сти ма на
кон осни ва ња Здрав стве ног Са ве та Ре пу бли ке Ср би је. 
Да то је пар пред ло га ве за них за Пра вил ник о бли жим 
усло ви ма за из да ва ње, об на вља ње или од у зи ма ње ли
цен це чла но ви ма ко мо ра здрaвствених рад ни ка о ко
ји ма је по треб но про ди ску то ва ти на ни воу Одо бра ЛКС 
и про сле ди ти Здрав стве ном са ве ту ка ко би Пра вил ник 
био де фи ни сан и ка ко би се при пре мио од го вор за за
ин те ре со ва не ле ка ре. 

Тре ћа сед ни ца Од бо ра за ме ди цин ско обра зо ва ње, 
одр жа на је 9. ју на. Пред сед ник Од бо ра, мр. сци. мед. 
сла ђа на илић из не ла је из ве штај са по след ње сед ни

це Од бо ра ЛКС као и од лу ке Здрав стве ног Са ве та Ре
пу бли ке Ср би је ве за но за кон ти ну и ра ну ме ди цин ску 
еду ка ци ју. Др Илић је, та ко ђе, оба ве сти ла да ће Ко мо
ра ор га ни зо ва ти је дан део еду ка ци ја ко ли ко је за са
да мо гу ће што се од но си на те му ле кар ске гре шке или 
слич но. Ко мо ра ће има ти свој став ве за но за упи сну по
ли ти ку фа кул те та што је пр ва тач ка на днев ном ре ду 
Здрав стве ног са ве та.

По сле сва ког са стан ка Са ве та одр жа ће се и са ста нак 
од бо ра где ће би ти под нет из ве штај. Че твр та сед ни ца 
Од бо ра је одр жа на 29. сеп тем бра. Чла но ви од бо ра су 
раз ма тра ли Пред ло ге за из ме ну Пра вил ни ка о бли жим 
усло ви ма за из да ва ње, об на вља ње или од у зи ма ње ли
цен це чла но ви ма ко мо ра здрав стве них рад ни ка као и 
пред ло ге за из ме ну Пра вил ни ка 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 и до шли до сле
де ћих за кљу ча ка: 

– Код Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за из да ва ње, 
об на вља ње или од у зи ма ње ли цен це чла но ви ма ко мо ра 
здрав стве них рад ни ка, пред ло же но је ви ше из ме на. 

– Тре ба на по ме ну ти да, По себ ни од бо ри, по ред ре ша
ва ња оп штих ак ту ел них про бле ма са ко ји ма се ле кар
ство су о ча ва, та ко ђе раз ма тра ју и по је ди нач не про бле
ме ле ка ра ко ји се лич но обра ћа ју а ко је Струч на слу жба 
сва ко днев но при ма и про сле ђу је. 

 је ле на ко стић

>>> На сто јати да се кроз пред сто је ће 
из ме не ста ту та Лкс обез бе ди рав но прав но 
уче шће у ра ду и од лу чи ва њу чла но ва 
ко мо ре ко ји про фе си ју здрав стве них 
рад ни ка оба вља ју у при ват ној прак си <<<



О
д осни ва ња ЛКС и РЛК, одр жа но је укуп но де вет 
сед ни ца Скуп шти не РЛК за Ју го и сточ ну Ср би ју.
На кон кон сти ту и са ња овог ор га на и до но ше ња 
од го ва ра ју ћег По слов ни ка о ра ду, на сед ни ца ма 

су раз ма тра не све ак ту ел не те ме у ко је Ко мо ра тре ба да 
се укљу чи. Пр ви „по сао“ био је ор га ни зо ва ти и уру чи
ти ли цен це свим ле ка ри ма, што је у овом ре ги о ну ефи
ка сно спро ве де но. Скуп шти на је у окви ру сво јих овла
шће ња усво ји ла и Пра вил ник о ра ду су до ва ча сти као и 
Пра вил ник о ра ду Ко ми си је за по сре до ва ње, и иза бра
ла су ди је Су да ча сти при РЛК, су ди је за Вр хов ни Суд ча
сти и чла но ве по ме ну те Ко ми си је, ко је тек оче ку ју по
ступ ци по под не тим при ја ва ма. Та ко ђе су фор ми ра ни 
и сви, укуп но се дам по себ них од бо ра,као и пред став
ни ци истих у ПО ЛКС, ко ји уве ли ко ра де.

Нај ва жни је те ме, са мим тим и од лу ке и за кључ ци, 
ко је је до не ла Скуп шти на, ве за ни су за уво ђе ње до пун
ског ра да (по др шка ини ци ја ти ви за оце ну устав но сти 
чл. 277. 333), кон ти ну и ра на ме ди цин ска еду ка ци ја, од
но сно Пра вил ник о ли цен ци ра њу и КМЕ (по др шка за 
сма ње ње пред ви ђе ног бро ја бо до ва по треб ног за об на
вља ње ли цен це, као и уче шће Ко мо ре у по ступ ку спро
во ђе ња еду ка ци је члан ства), од лу ка о укљу че њу Ко мо
ре у по сту пак пред ла га ња ли сте струч них над зор ни ка 
а у скла ду са за кон ским овла шће њи ма да тим Ко мо ри, 
као и од лу ка о ак ти ви ра њу Ко мо ре у да ва њу ми шље
ња за сти ца ње при ма ри ја та.

Формирање фонда 
узајамне помоћи

Та ко ђе, до не та је и на чел на од лу ка о фор ми ра њу Фон
да уза јам не по мо ћи за чла но ве Ко мо ре чи ја се при ме
на оче ку је на кон усва ја ња од го ва ра ју ћег ак та.

Из вр шни од бор РЛ КЈИС имао је до са да де вет сед ни ца, 
на ко ји ма је на кон кон сти ту и са ња и до но ше ња По слов
ни ка о свом ра ду, усво јио и Пра вил ник о јав ним на бав
ка ма ма ле вред но сти. На сва кој од сед ни ца ре дов но се 
до но се од лу ке о усва ја њу зах те ва за упис у Ко мо ру, на 
осно ву ко јих се до но се од го ва ра ју ћа ре ше ња, као и од лу
ке о утвр ђе њу ис пу ње но сти усло ва за до би ја ње ли цен це, 
а на осно ву ко је ле ка ри, ко ји на то има ју пра ва, до би ја ју 
до зво лу за са мо ста лан рад. Све те ме ко је су раз ма тра не 
на Скуп шти ни, прак тич но су про шле и кроз Из вр шни 
од бор, те су та ко би ле фор ми ра не по себ не Ко ми си је ко
је су оба вља ле по сло ве из де ло кру га По себ них од бо ра, 

до њи хо вог кон сти ту и са ња. Овај ор ган РЛ КЈИС до но си 
све од лу ке ко је се ти чу фи нан сиј ског по сло ва ња Ко мо
ре, рас по ре да и на чи на ко ри шће ња сред ста ва,да ва ња 
са гла сно сти пред сед ни ку РЛ КЈИС за за кљу че ње ма те
ри јал но прав них по сло ва,као што је ре ци мо фор ми ра
ње сај та РЛ КЈИС ко ји је у при пре ми и ко ји ће омо гу ћи
ти ди рек тан кон такт са Ко мо ром, сва ком чла ну РЛ КЈИС 
и увид у нај ва жни ја де ша ва ња у Ко мо ри.

Ко декс про фе си о нал не 
ети ке

У окви ру РЛ КЈИС фор ми ра но је у скла ду са Ста ту том, 
се дам По себ них од бо ра, од ко јих је је дан за ду жен за 
ме ђу на род ну са рад њу. Оста ли ПО (осим ПО за се кун
дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну за шти ту у при ват ној 
прак си, ко ји ни је кон сти ту и сан због не до стат ка ле ка
ра из ових обла сти у де ле гат ском си сте му РЛ КЈИС), су 
од свог кон сти ту и са ња, вр ло ак тив ни у свом ра ду, сва
ки у до ме ну сво јих овла шће ња у скла ду са усво је ним 
По слов ни ци ма о ра ду По себ них од бо ра.

По се бан од бор за ме ди цин ску ети ку,чи ји је пред сед
ник др сла ви ца Ђу ро вић мла де но вић, до са да је имао 
че ти ри са стан ка. Основ но по ла зи ште ра да овог ПО је 
етич ки ко декс као на чин жи во та и про мо ци ја Ко дек са 
про фе си о нал не ети ке, ко ји би тре ба ло да уђе у це ло
куп ни здрав стве ни си стем и сва ко днев ни рад ле ка ра. 
Та ко се овај Од бор ак тив но укљу чио у јав ну рас пра

ву по во дом до но ше ња че ти ри ве о ма ва жна за ко на из 
обла сти здрав стве не за шти те на чи је је На цр те дао сво је 
пред ло ге. Та ко је пред ло же но у На цр ту За ко на о тран
сплан та ци ји ор га на, да се уве де и до дат но пре и спи ти
ва ње да тог при стан ка до на то ра, во ђе ње пре ци зне еви
ден ци је о до на ци ја ма као и укљу че ње Етич ког од бо ра 
при здрав стве ним уста но ва ма у по сту пак узи ма ња ор
га на од жи вог да ва о ца.
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>>> Про мо ци ја ко дек са про фе си о нал не 
ети ке, тре ба ло би да уђе у це ло куп ни 
здрав стве ни си стем и сва ко днев ни 
рад ле ка ра у србији<<<
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Ка да је реч о За ко ну о тран сплан та ци ји тки ва и ће

ли ја, овај ПО сма тра да се чу ва ње ма тич них ће ли ја и 
тки ва тре ба да по ве ри ис кљу чи во др жав ној, тј. јав ној 
бан ци јер га ран ту је ве ћу си гур ност.

Ве за но за За кон о тран сфу зи ји пред ло жен је на зив 
„За кон о кр ви и ком по нен та ма кр ви“, за тим мо гућ ност 
да ва ња и при ма ња кр ви и у при ват ним здрав стве ним 
уста но ва ма и нај ва жни је, тра жи ти уче шће Ле кар ске 
ко мо ре и струч них те ла, у ре а ли за ци ји по је ди них од
ред би За ко на ко је упу ћу ју са мо на ми ни стра здра вља 
и као та кве су вр ло ши ро ко фор му ли са не. Нај зад, За
кон о би о ло шки пот по мог ну тој оплод њи, у ве зи ко га је 
пред ло же но уво ђе ње ин сти ту та „су ро гат мај ке“ у слу
ча је ви ма нај у жих род бин ских ве за, а за све за ко не за
у зет је став да тре ба ра ди ти на по пу ла ри за ци ји истих 
и на кон њи хо вог сту па ња на сна гу.

Овај Од бор до нео је и за кљу чак да се у по ступ ку акре
ди та ци је ко ји спро во ди Здрав стве ни са вет, оба ве зно об
ра ди по јед на те ма из обла сти ме ди цин ске ети ке, од
но сно во ди ра чу на о при су ству еле мен та етич но сти у 
на уч но и стра жи вач ком ра ду. Од бор је ге не рал но ука зао 
на нео п ход ност да љег и не пре ста ног уса вр ша ва ња Ко
дек са ме ди цин ске ети ке.

По сто је ћа ка пи та ци ја ру ши 
ква ли тет услу га

По се бан од бор за струч на пи та ња и струч ни над зор, 
чи ји је пред сед ник др ми ло рад на сто ја но вић, одр жао 
је че ти ри са стан ка, а сва ка ко нај ва жни ја ак тив ност је 
би ла ини ци ја ти ва и укљу че ње Ко мо ре у пред ла га ње 
ли сте струч них над зор ни ка, а у скла ду са чл. 209–212. 
За ко на о здрав стве ној за шти ти, ко ја би се про сле ди ла 
ми ни стру здра вља, а са чи ње на је уз са рад њу здрав стве
них уста но ва овог ре ги о на. На са стан ци ма овог ПО раз
ма тран је ути цај ка пи та ци је на ква ли тет здрав стве них 
услу га и за кљу че но да по сто је ћа ка пи та ци ја не га тив
но ути че на ква ли тет ових услу га. Да ље, за кљу чак је да 
је нео п ход но уве сти нор ма ти ве и во ди че до бре прак се 
у по сту пак КМЕ, ко ји је про сле ђен и УО ЛКС ра ди да
ље над ле жно сти.

Та ко ђе, овај Од бор је ини ци рао фор ми ра ње Струч
не ко ми си је за Хит ну ме ди цин ску по моћ, ко ја би ра
ди ла у окви ру ПО за ЈЗ и ПЗЗ у др жав ној прак си, а за 
ко ју су пред ло зи већ про сле ђе ни РЛ КЈИС. Пред сед ник 
овог ПО при су ство ва ла је и са стан ку о ре фор ма ма хит

не слу жбе у Ср би ји, а из ве штај са са стан ка је упу ћен 
свим здрав стве ним уста но ва ма ко је има ју ову слу жбу 
у свом са ста ву.

По себ ни од бор за ме ди цин ско обра зо ва ње,чи ји је пред
сед ник проф. др ма ри на Де ља нин-илић, је нај пре као 
Ко ми си ја, а он да и као ПО, ру ко во де ћи се усво је ним Пла
ном ра да, одр жао укуп но три са стан ка. Је дан од пр вих 
пред ло га овог Од бо ра је из ме на Ста ту та у де лу ко ји ре гу
ли ше број чла но ва ПО у сми слу сма ње ња чла но ва, са 12 
на 10, ко ји би би ра ли пред сед ни ка и пот пред сед ни ка из

ме ђу се бе, као и за кљу чак да број при ват ни ка у ПО бу де 
сра зме ран укуп ном бро ју њи хо вих пред став ни ка.

Од бор је та ко ђе по кре нуо по сту пак из бо ра по себ них 
Ко ми си ја ко јих би би ло пет и то: за ин тер ни стич ке гра
не, хи рур шке, оп шту ме ди ци ну, пе ди ја три ју и ги не ко
ло ги ју с аку шер ством. Иде ја овог ПО је да у свом ра ду 
ак тив но са ра ђу је са СЛДом, Ме ди цин ским фа кул те
том, Струч ним удру же њи ма и на став ном ба зом, што је у 
скла ду са основ ном де лат но шћу овог Од бо ра, а то је пре 
све га струч но обра зо ва ње и уса вр ша ва ње ле ка ра. У том 
сми слу већ је на пр вом са стан ку пред ло же но укљу че ње 
струч них са ве та здрав стве них уста но ва у пред лог те ма 
и пре да ва ња ко ја ће се одр жа ва ти у окви ру КМЕ.

Ве за но за уло гу Ко мо ре у КМЕ, ак тив но сти би тре ба
ло да бу ду усме ре не на што ве ће укљу че ње Ко мо ре у 
рад Здрав стве ног са ве та, са мо се по ста вља пи та ње овла
шће ња Ко мо ре у ор га ни за ци ји и фи нан си ра њу КМЕ. На 
јед ном од са ста на ка, за у зет је став да Ко мо ра пре ко овог 
ПО, обра ти па жњу на не за по сле не ко ле ге и за њих по ку
ша кре и ра ње дру га чи је упи сне по ли ти ке. И нај ва жни је, 
овај ПО је ак тив но уче ство вао у по ступ ку из ме не Пра
вил ни ка о ли цен ци ра њу, у де лу сма ње ња бро ја бо до ва 
а ко ји је сту пио на сна гу мар та 2009. го ди не.

На ини ци ја ти ву овог ПО члан ство РЛ КЈИС је оба ве
ште но о по ме ну тим из ме на ма, а до нет је и за кљу чак да 
се убу ду ће од Здрав стве ног са ве та тра же по врат не ин
фор ма ци је ве за не за акре ди то ва не про гра ме, ка ко би 
члан ство РЛ КЈИС би ло бла го вре ме но оба ве ште но о ка
лен да ру КМЕ у 2010. го ди ни. На кон са стан ка овог Од бо
ра 17. ју ла 2009. го ди не, би ће сва ка ко још ин фор ма ци ја 
о КМЕ о ко ји ма ће ле ка ри би ти ин фор ми са ни по сред
ством струч не слу жбе РЛ КЈИС.

По себ ни од бор за јав но здра вље и при мар ну здрав
стве ну за шти ту у др жав ној прак си,чи ји је пред сед ник 
др сла ђа на мај кић, одр жао је че ти ри са стан ка, а сам 
по че так био је усме рен ка до пун ском ра ду, тј. при ку
пља њу по да та ка из здрав стве них уста но ва о за ин те
ре со ва но сти ле ка ра за до пун ски рад ра ди за у зи ма ња 
ста ва о истом. Да ље, овај Од бор је фор ми рао Струч ну 
Ко ми си ју из 5 спе ци јал но сти (ста ти сти ка, социјална 
ме ди ци на, хи ги је на, епи де ми о ло ги ја и ми кро би о ло
ги ја), ко ја се већ укљу чи ла у рад овог Од бо ра.

Це на за си сте мат ске пре гле де 
од ра слих ја ко ни ска

Нај ва жни ји за кључ ци овог ПО: – Ве за но за про пи си
ва ње ана ло га ин су ли на – тра жи ти из ме ну кри те ри ју
ма кад се исти да је де ци ка ко би био до ступ ни ји овој 
по пу ла ци ји, а па ци јен те ко ји ко ри сте ана лог ин су ли
на упу ћи ва ти ен до кри но ло гу, ин тер ни сти или пе ди ја
тру ра ди ко рек ци је те ра пи је, увек ка да по сто ји сум ња 
о не по што ва њу кри те ри ју ма из ли сте ле ко ва; по кре
та ње ини ци ја ти ве за из ме ну чл. 33. Пра вил ни ка о по
ступ ку оства ри ва ња пра ва из оба ве зног здрав стве ног 
оси гу ра ња; тра жи ти ми шље ње Министарства здравља 
и РЗ ЗО о то ме мо же ли иза бра ни ле кар ме ња ти ин су
лин ску те ра пи ју; ус по ста вље на је са рад ња са РЗ ЗОфи
ли ја лом Ниш и по стиг ну ти на чел ни до го во ри о бу ду
ћим за јед нич ким ак тив но сти ма.

Раз ма тра на је но мен кла ту ра здрав стве них услу га и 
за кљу че но да у исту ни је укљу чен пре глед ле ка ра спе
ци ја ли сте ме ди ци не ра да, да је це на да та за си сте мат
ске пре гле де од ра слих ја ко ни ска, да услу гу „по нов ни 
спец. пре глед“ тре ба из бри са ти јер се ра ди о кон сул та
тив ном пре гле ду, да се да ва ње ин фу зи ја тре ба из дво ји
ти из услу га ме ди ка ци ја, јер је реч о сло же ни јој про це
ду ри. Овај ПО од по чет ка има ак тив ну уло гу у кам па њи 
око из бо ра ле ка ра са ци љем да се бар 70 од сто оси гу ра
ни ка опре де ли за свог ле ка ра.

>>> Tра жи ти из ме ну кри те ри ју ма када се 
инсулин да је де ци ка ко би био до ступ ни ји 
овој по пу ла ци ји, а па ци јен те ко ји ко ри сте 
ана лог ин су ли н упу ћи ва ти ен до кри но ло гу, 
ин тер ни сти или пе ди ја тру ра ди ко рек ци је 
те ра пи је, ка да се сум ња у не по што ва ње 
кри те ри ју ма из ли сте ле ко ва <<<
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Јед на од те ма би ла је и ди ску си ја о На цр ту За ко на о 
јав ном здра вљу уз уче шће по ме ну те Ко ми си је овог ПО, 
ко ји ће се де фи ни са ти на ПО ЛКС. И нај зад, ак ту ел ни 
ста тус ме ди ци не ра да, уз на по ме ну да на пи та ња упу
ће на Ми ни стар ству здра вља ни је би ло од го во ра ве за но 
за ову те му, те је иде ја да се за тра жи са ста нак са ми ни
стром ра ди раз го во ра о овој гра ни ме ди ци не. Ва жно је 
ис та ћи да је при овом ПО на ни воу ЛКС фор ми ра на по
себ на Струч на ко ми си ја за ме ди ци ну ра да чи ји је пред
сед ник исто вре ме но и пред сед ник овог ПО РЛ КЈИС.

И при ват ни пе ди ја три 
иза бра ни ле ка ри?

По себ ни од бор за при мар ну здрав стве ну за шти ту у 
при ват ној прак си,чи ји је пред сед ник др сне жа на јо ва-
но вић, иако ра ди у не пот пу ном са ста ву, вр ло је ак ти
ван. До са да је одр жа но че ти ри са ста на ка, у са рад њи са 
по себ ном Ко ми си јом овог од бо ра за ПЗЗ као и Ко ми си
јом за се кун дар ну и терцијалну здравствену за шти ту у 
при ват ној прак си, а на са стан ке су по зи ва ни и по је ди
ни при ват ни ле ка ри овог ре ги о на, ко ји су се ве ћи ном, 
ода зи ва ли по зи ви ма. Основ на стра те ги ја ко јом се ру
ко во ди овај ПО у свом ра ду је ин те гри са ње при ват ног 
сек то ра у здрав стве ни си стем, уз очу ва ње угле да и кре
ди би ли те та при ват ног сек то ра.

Да та је по др шка ини ци ја ти ви за оце ну устав но сти чл. 
277. 333 о уво ђе њу до пун ског ра да и по кре ну та ини ци
ја ти ва пре ма УО ЛКС за оце ну устав но сти чл. 29. ЗЗЗ ко
ји ре гу ли ше пра во на из бор ле ка ра, уз пред лог да исти 
члан гла си: „Сва ки па ци јент има пра во на сло бо дан из
бор док то ра ме ди ци не из др жав не уста но ве, од но сно 
при ват не прак се“. Та ко ђе је Ми ни старс тву здра вља упу
ћен зах тев за ту ма че ње За ко на о дру штве ној бри зи о де
ци, у де лу Пред школ ске уста но ве, ко ји је 2003. пре стао 
да ва жи, а за кљу че но је да се тра жи и омо гу ћи при ват
ним пе ди ја три ма да мо гу би ти иза бра ни ле ка ри.

Од го вор Ми ни стар ства здра вља ни је до ста вљен. Да ље, 
пред сед ник овог ПО је узе ла ак тив но уче шће у Ра ди о ни
ци „Род на рав но прав ност у ра ду про фе си о нал них ор га
ни за ци ја“, као и у Про јек ту „По ли ти ка ПЗЗ на Бал ка ну“. 
Ва жно је по ме ну ти и са ста нак на те му Про јек та „По др
шка при ме ни ка пи та ци је у ПЗЗ у Ср би ји“ ко ји отва ра 
вра та ре фор ма ма у здрав ству, а на ко ме су уче сни ци би
ли ле ка ри из ПЗЗ ПО Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра.

На дри ле кар ство 
у апо те ка ма

На јед ном од са ста на ка ини ци ра на је из ме на на цр та 
Пра вил ни ка о уго ва ра њу здрав стве не за шти те из оба
ве зног здравственог оси гу ра ња за 2009. го ди ну, у сми
слу да исти пред ста вља спор ни акт ко ји фа во ри зу је др
жав не ле ка ре из ПЗЗ, уго ва ра ју ћи са њи ма и ства ра ју ћи 
та ко њи хов мо но пол ски по ло жај на тр жи шту. Овај ПО 
је у два на вра та одр жао и са ста нак са при ват ни ци ма 
из ре ги о на а те ме су би ле фи ска ли за ци ја (оце ње на као 
по гре шан ко рак пред у зет у не по вољ ном тре нут ку и за 
чи је спро во ђе ње је дат из у зет но кра так рок), на дри ле
кар ства у апо те ка ма (где прак тич но фар ма це у ти има
ју уло гу иза бра ног ле ка ра).

Утвр ђе но да по сто ји про блем по сто ја ња си ве еко но
ми је у здрав ству и у ци љу из на ла же ња ме ха ни за ма за 
бор бу про тив исте, пред ло же но је да се кре не у по сту пак 
до но ше ња по себ ног Пра вил ни ка о усло ви ма за осни
ва ње при ват не ле кар ске прак се за пен зи о не ре,од но
сно ко ри сни ке ста ро сне пен зи је, а у скла ду са чл. 55. 
ЗЗЗ ко ји пред ви ђа овла шће ње Ко мо ре да за осни ва ње 
при ват не ле кар ске прак се пен зи о не ру тре ба са гла сност 
над ле жне Ко мо ре. Ова са гла сност под ра зу ме ва ла би 

утвр ђи ва ње здрав стве не споб но сти ко ри сни ка ста ро
сне пен зи је,а из ра да пред ло га овог Пра вил ни ка је у то
ку, те би би ло по жељ но укљу че ње члан ства у ову те му.

 

Пре и спи та ти на чин ис пла те 
де жур ста ва

По себ ни од бор за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве
ну за шти ту у др жав ној прак си,чи ји је пред сед ник др 
ми ро слав миљ ко вић, ве о ма је ак ти ван у свом ра ду.
Одр жа не су три сед ни це у по ку ша ју да се вр ло кон крет
но при сту пи ре ша ва њу про бле ма у овој обла сти здрав
стве не за шти те. Та ко је је дан од пр вих за кљу ча ка био да 
се у са рад њи са здрав стве ним уста но ва ма и РЗ ЗО у Ни
шу, пре и спи та на чин ис пла те де жур ста ва и при прав но
сти на ра ду, ка ко би се ле ка ри ма исте ис пла ћи ва ле по 
ва же ћим про пи си ма. Овај Од бор је фор ми рао и сво ју 
струч ну Ко ми си ју за хи рур шке и ин тер ни стич ке гра не 
ме ди ци не, ко ја би тре ба ло да се укљу чи у рад ПО.

Пра вил но и за ко ни то во ђе ње ме ди цин ске до ку мен та
ци је у сва ко днев ном ра ду ле ка ра, ве о ма је ва жно због 
мо гућ но сти на сту па ња штет них по сле ди ца услед про
пу ста,па је овај ПО по кре нуо кон крет ну ини ци ја ти ву да 

у са рад њи са над ле жном Здрав стве ном ин спек ци јом, 
при ку пи и обез бе ди све про пи се ко је се од но се на ову 
про бле ма ти ку, са ко ји ма ће би ти упо зна то ком плет но 
члан ство Ко мо ре, ко је ће та ко ђе мо ћи да сва пи та ња ко
ја су ве за на за ди ле ме око ис пу ња ва ња обра за ца,про
то ко ла, ста вља ња фак си ми ла и сл. упу те овом ПО и до
би ју аде кват не од го во ре.

Да ље, раз ма тран је и чл. 66. Пра вил ни ка о на чи ну и 
по ступ ку оства ри ва ња здрав стве не за шти те – део ко
ји се од но си на спе ци ја ли стич ке и кон сул та тив не пре
гле де и ре фун да ци ју тро шко ва истих. За кљу че но је да 
се одр жи са ста нак са пред став ни ци ма РЗ ЗО на ни воу 
ре ги о на као и у Бе о гра ду, ка ко би се по ку ша ло спре
ча ва ње пре ли ва ња сред ста ва из др жав ног у при ват ни 
сек тор и оси ро ма ше ње др жав ног здрав стве ног си сте
ма ова квим на чи ном ре фун ди ра ња.

У ци љу за шти те чла но ва Ко мо ре, овај ПО, као и оста
ли Од бо ри Ко мо ре, за у зео је став да се кре не у по сту пак 
за шти те члан ства од не у те ме ље них из ја ва у ме ди ји ма 
ко је су ак ту ел не у по след ње вре ме, пру жа њем аде кват
не прав не за шти те. И на кра ју, на по след њој сед ни ци је 
кон ста то ва но да овај ПО при ЛКС још увек ни је по чео 
да ра ди, од но сно ни је се оку пио у пу ном са ста ву, те је 
за ду жен др Ми ро слав Миљ ко вић да се ан га жу је на оку
пља њу чла но ва овог посебног одбора.

Ва жно је по ме ну ти да По себ ни од бо ре ра де у не пот
пу ном са ста ву, об зи ром да ни је дан Од бор не ма пред
ви ђе них 12 чла но ва, а из раз ло га не мо гућ но сти из бо ра 
пре о ста лих чла но ва из де ле гат ског си сте ма ко ји та ко
ђе ни је у пу ном са ста ву. Ипак,и у ова ко су же ном са ста
ву, сви посебни одбори су ак тив ни и прак тич но сви по
сло ви Ко мо ре пред ви ђе ни Ста ту том од ви ја ју се пре ко 
посебног одбора. Оба ве шта ва ју се чла но ви РЛ КЈИС да 
мо гу свим по себ ним од бо ри ма, а пре ко Струч не слу
жбе, упу ти ти пи та ња и да ва ти пред ло ге и ми шље ња 
за ви сно од њи хо ве над ле жно сти.

 струч на слу жба рЛ кјис

>>> У ци љу за шти те чла но ва ко мо ре, 
посебни одбори за у зели став да се кре не 
у по сту пак за шти те члан ства 
од не у те ме ље них из ја ва у ме ди ји ма 
ко је су ак ту ел не у по след ње вре ме <<<



74 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ДЕЦЕМБАР 2009.

Р
е ги о нал на ле кар ска ко мо ра 
Ко со ва и Ме то хи је је на кон 
осни ва ња ор га на и те ла Ко
мо ре у скла ду са чл. 63. Ста

ту та ЛКС, као и из вр ше ног упи са ле
ка ра (укуп но 725) и из да ва ња 672 
ре ше ња о по сто ја њу усло ва за из
да ва ње ли цен це, укљу чу ју ћи и по
де лу ли цен ци од но сно одо бре ња за 
са мо стал ни рад, на ста ви ла да оба
вља оста ле за дат ке и по сло ве пред
ви ђе не Ста ту том и За ко ном ЛКС по
сред ством сво јих ор га на и Струч не 
слу жбе РЛК.

По ред ин фор ма ци ја из сво је над
ле жно сти ле ка ри ма са те ри то ри је 
РЛК КиМ, пру жа струч ну по моћ 
чла но ви ма ко мо ре, во ди еви ден
ци ју члан ства кроз од го ва ра ју ће 
Име ни ке чла но ва ко мо ре, 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 као и ре дов
ност упла те чла на ри на од стра не 
за по сле них ле ка ра.

У пе ри о ду од 1. фе бру а ра до 1. ју ла 
2009. го ди не још 18 ле ка ра, ко ји пре
ма ме сту пре би ва ли шта при па да ју 
РЛК КиМ, упи са но је у Име ник ЛКС. 
У истом пе ри о ду до не то је 46 ре ше
ња о по сто ја њу усло ва за из да ва ње 
ли цен це, и укуп но пет ре ше ња о ис
пу ња ва њу усло ва за из ме ну ли цен
цног ли ста. У то ку је из ра да ре ше ња 
о из да ва њу ли цен це, за исти број. 

У по след њих шест ме се ци одр
жа не су две ре дов не сед ни це Скуп
шти не и че ти ри сед ни це Из вр шног 
од бо ра РЛК, на ко ји ма су сва ки из 
сво је над ле жно сти до не ли од лу ке и 
за кључ ке ве за не за по сло ва ње РЛК 
КиМ.

На сед ни ца ма Скуп шти не РЛК 
до не те су Од лу ке о усва ја њу:
– По слов ни ка о ра ду РЛК КиМ,
–  Из ве шта ја о фи нан сиј ском по

сло ва њу РЛК КиМ, за пе ри од од 
1. 1. 2008 го ди не до 31. 12. 2008 го
ди не,

–  Пла на ра да РЛК КиМ за по слов ну 
2009. го ди ну,

–  Фи нан сиј ског пла на РЛК КиМ за 
по слов ну 2009. го ди ну, и

–  Пла на јав них на бав ки РЛК КиМ 
за 2009. го ди ну.

До не та је Од лу ка о ви си ни на кна
да за упи сни ну за из да ва ње ли цен
ци, чла на ри ну, из да ва ње ли цен цног 
ли ста, из во да и по твр да за по слов ну 
2009. го ди ну. Над зор ни од бор РЛК 
Косова и Метохије, обра зо ван је у 
сле де ћем са ста ву:
– пред сед ник: др бо јан илић,
–  чла но ви: др јор го ван ка Пу ти ца, 

др Љу бо мир Фи ли јо вић.

До не та је и Од лу ка о обра зо ва њу 
ИО РЛК КиМ у пу ном са ста ву, и то:
–  пред сед ник: 

др ра до ван ко ва че вић,
–  пот пред сед ник: 

прим. мр сци.мед. др сла ви ца 
Чан ко вић,

–  чла но ви: 
проф. др јо ван мла де но вић, 

др са ва ста но је вић, 
др Дра ги ша Цвет нић, 
др До бри во је јо ва но вић, 
др До ста Гр ко вић,

–  пред став ни ци ПО: 
др Не бој ша ср бљак, 
др Зо ри ца Том чић, 
др сци. мед. ми лош мир ко вић, 
др алек сан дар бо жо вић, 
прим. мр сци. мед ра ди мир 
јан ко вић, 

Из вр шни од бор РЛК КиМ, та ко
ђе је, на одр жа ним сед ни ца ма од
бо ра до нео низ од лу ка и за кљу ча
ка из де ло кру га сво је над ле жно сти. 
Усво јен је:
–
 По слов ник о ра ду РЛК КиМ,
–  Из ве штај о фи нан сиј ском по сло

ва њу за пе ри од од 1. 1. 2008. го ди
не до 31. 12. 2008 го ди не,

–  Из ве штај о ра ду ИО за по слов ну 
2008 го ди ну,

–  Из ве штај и ин вен тар не раз ли ке 
по по пи су имо ви не и оба ве за са 
ста њем на дан 31. 12. 2008 го ди не.

Пред сед ник РЛК КиМ и чла но ви – су ди је Су да ча сти 
са пред став ни ци ма Вр хов ног су да ча сти ЛКС

РА Д РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ

УКУП НО УПИ СА НО 
725 ЛЕ КА РА
// У ПЕ РИ О ДУ ОД 1. ФЕ БРУ А РА ДО 1. ЈУ ЛА У ИМЕНИК ЛКС УПИСАНО 
ЈОш 18 ЛЕ КА РА, КО ЈИ ПРЕ МА МЕ СТУ ПРЕ БИ ВА ЛИ шТА ПРИ ПА ДА ЈУ РЛК КиМ //
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До не та је Од лу ка ко јом се одо бра
ва оро ча ва ње сред ста ва РЛК КиМ у 
ода бра ну бан ку, а усво јен је и пред
лог да се ди стри бу ци ја „Гла сни ка 
ЛКС“, чла но ви ма РЛК Ко со ва и Ме
то хи је вр ши пре ко здрав стве них 
уста но ва у ко ји ма су за по сле ни.

На кон одр жа не за јед нич ке кон
сти тутив не сед ни це свих по себ них 
од бо ра РЛК, Од бор за струч на пи
та ња и струч ни над зор одр жао је 
две ре дов не сед ни це, на ко ји ма су 
усво је ни Пра вил ник о ра ду од бо
ра и ли ста над зор ни ка за спољ ну 
кон тро лу ква ли те та струч ног ра да 
у здрав стве ним уста но ва ма.

За јед нич ка кон сти ту тив на сед
ни ца Пр во сте пе ног су да ча сти и 
Ко ми си је за по сре до ва ње РЛК КиМ 
одр жа на је 12. фе бру а ра 2009. го ди
не. Ве за но за обу ку су ди ја Су да ча
сти РЛК, Ле кар ска ко мо ра Ср би је 
је у са рад њи са Пра во суд ним цен
тром Републике Ср би је ор га ни зо ва
ла обу ку су ди ја Су до ва ча сти ре ги о
нал них ко мо ра, на ко ју су упу ће на 
два чла на су да. 

У ор га ни за ци ји Цен тра за ме ди
ја ци ју, у пе ри о ду од 4. до 8. ма ја 
2009. го ди не, из вр ше на је и обу ка 
чла но ва Ко ми си ја за по сре до ва
ње ре ги о нал них ко мо ра где је ис
пред РЛК КиМ упу ћен је дан члан 
Ко ми си је.

У се ди шту РЛК КиМ, 4. ав гу ста ове 
го ди не одр жан је са ста нак чла но
васу ди ја Су да ча сти РЛК са пред
сед ни ком и се кре та ром Вр хов ног 
су да ча сти, на ко јем су раз ма тра
ни тех нич ки аспек ти ра да овог су
да, упо зна ва ње са По слов ни ком о 
бли жем уре ђе њу ра да су до ва ча сти 
ЛКС и до го вор око ад ми ни стра тив
них и ор га ни за ци о них пи та ња.

РЛК КиМ је о свим зна чај ним ак
тив но сти ма ЛКС у про те клом пе ри
о ду, ве за не за при ку пља ње пот пи са 
за пе ти ци ју про тив фи ска ли за ци
је здрав стве них услу га, про тив уки
да ња до пун ског ра да за ле ка ре и 
пе ти ци ја да Ко мо ра бу де но си лац 
кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду
ка ци је (КМЕ). Ина че ре дов но ин
фор ми ше мо сво је чла но ве пре ко 
здрав стве них уста но ва у ко ји ма су 
за по сле ни.

Та ко ће је, ди рек то ри ма здрав стве
них уста но ва на те ри то ри ји над ле
жно сти РЛК, про сле ђе но оба ве ште
ње о оба ве зи упу ћи ва ња при ја ва 
про гра ма КМЕ ди рект но Здрав стве
ном са ве ту Ср би је, на но вим обра
сци ма, као и оба ве ште ње о по чет
ку по ступ ка акре ди та ци је про гра ма 
кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка
ци је (КМЕ).

сне жа на Па јо вић,
дипл.прав ник,

се кре тар РЛК Ко со ва и Ме то хи је

ЈУ БИ ЛЕ ЈИ >>> 

чА СО ПИС КО МО РЕ ДОК ТО РА МЕ ДИ ЦИ НЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ 

КОД стру ке и на у ке 
Нај но ви ји ча со пис Ко мо ре док то ра ме ди ци не Ре пу бли ке Срп ске „КОД“ но си 

ред ни број 20. Из да вач и уред ни штво осам го ди на кон ти ну и ра но оба ве шта ва ју о 
ак ту ел ним те ма ма из здрав ства, о из ме на ма за ко на и пра вил ни ка, ре фор ма ма у 
здрав ству, ску по ви ма спе ци ја ли стич ких удру же ња, струч ним са стан ци ма у све-
ту, на чи ну сти ца њу бо до ва у окви ру кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је...

Број ни ин те ре сант ни при ло зи овај ча со пис чи не ве о ма по пу лар ним ме ђу ле-
ка ри ма, чла но ви ма Ко мо ре док то ра ме ди ци не Ре пу бли ке Срп ске.

че сти та мо ко ле га ма из Ре пу бли ке Срп ске.

МЕ ДИ ЦИН СКИ чА СО ПИС „ПОНС“

Ко рак ка 
но вом са зна њу
Ме ди цин ски ча со пис „ПОНС“ из-

да ју За вод за јав но здра вље Ћу при је 
„По мо ра вље“, По дру жни ца Срп ског 
ле кар ског дру штва из Ћу при је као и 
Дру штво за не у ро на у ке “„Со зер ца ње 
из шу ма ди је” из Кра гу јев ца. Из да ва чи 
и уред ни ци по ста ви ли су циљ да ство-
ре ча со пис на уч ног и струч ног ка рак-
те ра, са за дат ком да под сти че ле ка ре и 
дру ге здрав стве не рад ни ке да пу бли-
ку ју сво ја до стиг ну ћа и да се уса вр-
ша ва ју у пи са њу на уч них, струч них и 
пре глед них ра до ва. 

Ко ле га ма из „ПОНС-а” че сти та мо 
успе шно об ја вљи ва ње ча со пи са као 
и ју би лар ни пе ти ро ђен дан.
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иЗ исТорије меДиЦиНе – НА ЛАЗ МЕ ДИ ЦИН СКИХ 
ИН СТРУ МЕ НА ТА НА АН ТИЧ КОМ ЛО КА ЛИ ТЕ ТУ ВИ МИ НА ЦИ JУМ

ПЕТ ЛЕКАРА 
ПО СВАКОЈ ЛЕГИЈИ
// ЛЕ КАР СКИМ ПО ЗИ ВОМ, У ПО ЧЕТ КУ, БА ВИ ЛИ СУ СЕ ГР ЦИ КО ЈИ ВРЕ МЕ НОМ 
ПО СТА ЈУ ОСЛО БО ЂЕ НИ ЦИ И СТИ ЧУ РИМ СКО ГРА ЂАН СКО ПРА ВО // ПРИ ВОЈ НИМ 
ЛО ГО РИ МА И ГРА ДО ВИ МА ПО СТО ЈА ЛЕ СУ И БОЛ НИ ЦЕ У КО ЈИ МА СУ РА ДИ ЛИ 
MEDICUS CLINICI // ЛЕ КА РИ СУ БИ ЛИ ПО ДЕ ЉЕ НИ НА ВОЈ НЕ И ЦИ ВИЛ НЕ, 
АЛИ ЈЕ И ВОЈ НИМ ЛЕ КА РИ МА БИ ЛА ДО ЗВО ЉЕ НА ПРИ ВАТ НА ПРАК СА //



ДЕЦЕМБАР 2009. // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 77

 Пише др Милош Бранковић

Р 
им ски пе ри од оста вио је 
мно ге тра го ве на тлу да
на шње Ср би је ко ји се огле
да ју у оста ци ма гра до ва са 

по пло ча ним ули ца ма и на ла зом 
цар ских па ла та с им пре сив ним 
мо за и ци ма. Је дан од нај зна чај них 
на ла зи шта из тог пе ри о да је ар хе
о ло шки ло ка ли тет Ви ми на циј ум, 
град ко ји је на стао по чет ком пр
вог ве ка са до ла ском рим ских ле
ги ја на ове про сто ре, за тим се уве ћа вао на се ља ва њем 
ци вил ног ста нов ни штва.

С об зи ром на ве ли чи ну и по во љан ге о граф ски по ло
жај до до би ја ста тус мун ци пи ја 117. го ди не, за тим и ста
тус ко ло ни је 239. го ди не. По сле ра за ра ња од стра не Ху
на 441. го ди не има ма ли зна чај ма да га цар Ју сти ни јан 
об на вља. Ко на чан пад и прак тич но не ста ја ње град до

жи вља ва 584. го ди не ка да је опу сто шен од Ава ра. У то
ку свог ше сто ве ков ног тра ја ња Ви ми на циј ум је ис по
ља вао сјај рим ске кул ту ре што нам све до че до са да шње 
ис ко пи не. По сто је ра зни аспек ти ове ци ви ли за ци је али 
у овом члан ку кроз при каз ме ди цин ских ин стур ме на
та про на ђе ним у три гро ба на овом ар хе о ло шком на
ла зи шту ин ди рект но се мо же за кљу чи ти о до стиг ну ћи
ма ме ди ци не и фар ма ци је тог пе ри о да.

Ам бу лан те у град ским че твр ти ма 

До са да је на те ри то ри ји Рим ске им пе ри је от кри ве но 
пре ко ше зде сет гро бо ва ко ји се са си гур но шћу сма тра
ју гро бо ви ма ле ка ра и ко ји као при ло ге са др же ме ди
цин ске ин стру мен те од то га су три гро ба са те ри то ри је 
Ви ми на ци ју ма. У то ку су ис тра жи ва ња те се овај број 
не мо же сма тра ти ко нач ним. У по чет ку ле кар ским по
зи вом ба ви ли су се Гр ци ко ји вре ме ном по ста ју осло
бо ђе ни ци и сти чу рим ско гра ђан ско пра во. 
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У то до ба ле ка ри (medici) су ујед но би ли и фар ма це у
ти. Већ у вре ме Ав гу ста (Ga i us Ju li us Oc ta vi us), 63. го ди
не п. н. е.–14. г. н. е.) до нет је за кон да сва ка ле ги ја мо ра 
има ти пет ле ка ра за тим је у вре ме вла да ви не Ан то ни
ја Пи ја (An to ni us Pi us 86–161 г. н. е) од ре ђен број ле ка ра 
у гра до ви ма од но сно да ма ли гра до ви мо гу има ти нај
ви ше пет ле ка ра, сред њи се дам а глав ни гра до ви про
вин ци ја до де сет. При град ским че твр ти ма по сто ја ле 
су ам бу лан те (ta bar nae me di cae) док при вој ним ло го
ри ма или у гра до ви ма по сто ја ле су бол ни це (va le tu di
na ria) у ко ји ма су ра ди ли me di cus cli ni ci. 

Трем и дво ри ште оба ве зни

Би ле су про пи са них ди мен зи ја 15 x 20 ме та ра са оба
ве зним тре мом и дво ри штем док су у уну тра шњо сти 
има ле одво је не про сто ри је за при јем и опе ра ци је. У 
рим ско до ба ле ка ри су би ли по де ље ни на вој не и ци
вил не, али је и вој ним ле ка ри ма би ла до зво ље на при
ват на прак са. Вој ни ле ка ри су има ли ти ту лу me di cus 
ca stro rum док су оп штин ски ле ка ри на зи ва ни ar hi a tu
ri po pu la res. Вој ни ле ка ри на ла зи ли су се под ко ман
дом pra e fec tus ca stro rum. По сто ја ле су и ти ту ле me di cus 
chi rur gus за хи рур ге, me di cus of al mi ci за оч не ле ка ре, 
ne di ci du po i ca ri us за ле ка ре на бро до ви ма. 

С об зи ром на про пи се ко ји су ре гу ли са ли ле кар ску де
лат ност, као и на чи ње ни це да је у Ви ми на ци ју му би ла 
ста ци о ни ра на VII Кла у ди је ва ле ги ја (le gio VII Cla u dia 
pia fi de lis) и да је град и мао око 30.000 ста нов ни ка мо
же се прет по ста ви ти да је у Ви ми на циј у му ра дио зна

1 2
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ча јан број ле ка ра и да је у са ста ву вој ног ло го ра би ла 
и бол ни ца.

У гро бу ко ји се да ту је од 96. год до 150 г. н. е. на ђе на је 
ку ти ја ква драт ног об ли ка из ра ђе на од брин за ног ли
ма де бљи не једаног ми ли ме тра. Слу жи ла је за сме штај 
ме ди ка ме на та и ме ди цин ских ис тру ме на та (сли ка 1 и 
2) те је би ла оба ве зни при бор сва ког ле ка ра. Ови ди је је 
спо ми ње као lo cu lis de pro mit ebur nis. По ко пац је за тва
рао са др жај ку ти је пу тем увла че ња у жље бо ве. 

Ту је по стиг ну та ве ли ка пре ци зност у из ра ди од но сно 
зап ти ва њу с об зи ром да је ку ти ја по ред та бле та слу жи
ла и за чу ва ње ме ди ка мен та та у об ли ку пра шка.

 

Цен тар за про из вод њу ин стру ме на та

У ку ти ји је про на ђе но 11 ме ди ка ме на та те жи не 600 до 
1800 гра ма. Ма да ни је про на ђе на и ва га по сто ји прет
по став ка о ње ној упо тре би при спра вља њу ле ко ва. У 
јед ној од боч них пре гра да на ђе не су две па сте ле вре
те на стог об ли ка са ути сну тим тек стом: PGE NAL CRO CO 
(сли ка 3). У ду жем об ли ку текст би био: Pa stil li ge na lis 
cro co des  што у пре во ду озна ча ва лек за ле че ње оч них 
ка па ка на ба зи ша фра на.

У брон за ној ку ти ји на ла зи ло се девет ме ди цин ских 
ин стру мен та ве ро ват но прет ход но спа ко ва них у др ве ну 
ку ти ју (сли ка 4): иглеку ке ha mus ha mu lus за фик си ра
ње оч них ми ши ћа (сли ка 5 и 6), ка та ракт игла acus за 
опе ра ци је ка та рак те (сли ка 7), пин це та vul cel la (сли ка 
8), по лу га (ele va to ri um) – ин стру мент ко јим су по ди за ни 
кап ци, као и ру ко хва ти четири скал пе ла (cul ter scal pel
lus) ко ји су бри жљи во из ра ђе ни те за до во ља вју и да на
шње ер го ном ске зах те ве да до бро ле же у ру ци (сли ка 10, 
11 и 12). Сви ови ин стру мен ти су углав ном из ра ђе ни од 
брон зе. За са да не по сто ји од го вор о про из во ђа чу ових 
ин стру ме на та али на осно ву слич но сти до са да шњих 

на ла за по сто ји прет по став ка да је на те ри то ри ји цар
ства по сто јао са мо је дан цен тар за про из вод њу ме ди
цин ских ин стру ме на ра. У једном гро бу је та ко ђе про на
ђе на ста кле на бо чи ца – ла кри ма риј (сли ка 20) и ка ме на 
пло чи ца (pa le te) ко ја је слу жи ла као рад на по вр ши на 

за ме ша ње – спра вља ње ме ди ка ме на та (сли ка 14 и 15). 
На осно ву на ла за ме ди цин скох ин стру ме на та и ме ди
ка ме на та прет по ста вља се да је гроб у ко ме су про на
ђе ни при па дао оч ном ле ка ру (me di cus of al mi ci).
 > 80
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Дру ги гроб ко ји је опре де љен да је при па дао ле ка ру от
кри вен је 1988. године и сма тра се да по ти че са кра ја 
II или по че так III ве ка. У ње му је као гроб ни ин вен тар 
на ђен дво дел ни брон за ни по кло пац, док те ло ку ти је 
ни је са чу ва но (сли ка 13). Ку ти ја је слу жи ла за сме штај 
ме ди цин ских ин стру ме на та и ана лог на је ку ти ји на 
сли ка ма 1 и 2.

Пин це те у хи рур ги ји

Од ме ди цин ских ин стру ме на та на ђе не су сон де spe
cil lum (сли ка 17), игле за ши ве ње ра на, по лу ге ele va to
ri um (ко ри шће не у хи ру ги ји за оди за ње тки ва, док су 
по лу ге ма сив ни је из ра де ко ри шће не у ор то пе ди ји за 
имо бу ли за ци ју (сли ка 9), ин стру мент у об ли ку че ки
ћа (прет по став ка да је слу жио за при пре му ме ди ка
ме на та), у фраг мен ти ма ма ње брон за но огле да ло са 
сре бр ним амал га мом и оста ци зе лен ка сте ка ме не по
чи це (pa le te). 
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У гро бу су се на ла зи ли и ме тал ни оста ци (ру ко хват, 
ла нац од брон зе, бра ви ца и брон за на опла та) ма њег 
ков че га (ar ca, ar cu la) ко ји је слу жио за но ше ње лич них 
ства ри при ли ком од ла ска у јав на ку па ти ла (сли ка 16). 

Тре ћи гроб је да то ван да по ти че из III ве ка чи ји је на
лаз пу бли ко ван од стра не Н. Гер же ти ћа 1896. го ди не. У 
ње му је ка ко на во ди аутор са хра њен me di cus chi rur gus 
le gi o nis Vll Cla u di ae са сле де ћим гроб ним ин вен та ром : 
две пин це те (vul cel lae) две ли сто ли ке сон де (cu at hi sco
me la) две оро сон де (auriscylpi um), спа ту лу (spat ho me la) 
и брон за ни ци лин дрич ни ту бус (the ca vul ne ra ria) ко ји 
је слу жио за сме штај ових ин стру ме на та. 

Осим по ме ну тих ме ди цин слих ин стру ме на та по сто је 
по је ди нач ни на ла зи пред ме та ко ји су не су мљи во ко ри
шће ни у ме ди ци ни од ко јих бих из дво јио спе ци јал ни 
нож (сли ка 18), скал пел са де ли мич но очу ва ним се чи
вом (сли ка 19) и пе чат ле ка ра (sig na cu lum).

Дру гу гру пу спо ра дич них на ла за чи не пред ме ти ко
ји су има ли двој ну на ме ну: на при мер пин це те ко је су 
ко ри шће не у хи рур ги ји али и у ко зме ти ци за де пи ла
ци ју или ка ме не пло чи це (pa le te) ко ри шће не као рад
не по вр ши не за спра вља ње ле ко ва али и за спра вља ње 
ко зме тич ких пре па ра та, те су на ла же не у гро бо ви ма 
ле ка ра, али исто та ко и у гро бо ви ма же на као део ко
зме тич ког при бо ра.

У вре ме пи са ња овог члан ка на ло ка ли те ту Ви ми на
ци јум от кри ве ни су но ви пред ме ти ко ји су слу жи ли у 
ме ди ци ни то га до ба, та ко да ће уку пан број пред ме
та ове вр сте у му зе ји ма Ср би је уско ро до сти ћи не ко
ли ко де се ти на. 

Ли те ра ту ра: 
Дра га на Спа сић, Vi mi na ci um;
Дра га на Спа сић, Ан тич ка ме ди ци на 
у Ви ми на ци ју му, Ста ри нар, 1986;
Ми о мир Ко раћ, Me di cus et chi rur gi cus 
оцу ла рис из Ви ми на ци у ма, Ста ри нар, 1986;
Сла ви ца Кру нић, Рим ски ме ди цин ски и фар ма це ут ску 
ин стру мен ти из Син ги ду ну ма и око ли не, 1992.

за хвал ност на са рад њи На род ном му зе ју у По жа рев цу
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П
о се бан од бор за при мар ну здрав стве ну за шти
ту у при ват ној прак си ЛКС кон сти ту и сан 26. но
вем бра про шле го ди не. Од бор бро ји се дам чла
но ва из че ти ри ре ги о на Ср би је, и до да нас је 

имао шест ве о ма кон струк тив них сед ни ца. На и ме,сви 
смо са ве ли ким ен ту зи ја змом при шли оба ве за ма, схва
тив ши да је Ле кар ска ко мо ра Ср би је као је ди ни про
фе си о нал ни еснаф ле ка ра, шан са свих нас, да кроз њу 
ин сти ту ци о нал но ар ти ку ли ше мо на ше про фе си о нал
не ин те ре се.

Под вла чим, да су исто и ме ни ре ги о нал ни од бо ри фор
ми ра ни у ок то бру ме се цу 2008 год, као и да је Ста ту
том ЛКС де фи ни са на хо ри зон тал на и вер ти кал на ко
му ни ка ци ја од бо ра до Управ ног од бо ра и Скуп шти не 
ЛКС, а то зна чи, да све те ме, ко је ћу вам по ме ну ти, раз
ра ђи ва не су на ни воу ре ги о на, а за тим су ста во ви об
је ди ња ва ни.

Мар ги на ли зо ван рад при ват ног сек то ра

На пр вој сед ни ци, Од бор за при мар ну здрав стве ну 
за сти ту при ват ни ка Ср би је де фи ни сао је ме сто и уло гу 
при ват ног сек то ра у здрав стве ном си сте му. На кон 18 го
ди на од ле га ли зо ва ња при ват не прак се 1992. и из јед на
ча ва ња при ват не и дру гих об ли ка сво ји не Уста вом Ре
пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не ПРИ ВАТ НИ СЕК ТОР је

– МАР ГИ НА ЛИ ЗО ВАН,

–  НИ ЈЕ ИН КОР ПО РИ РАН У СИ СТЕМ ЗДРАВ СТВЕ НОГ 
ОСИ ГУ РА њА

–  И НИ ЈЕ ИН ТЕ ГРИ САН У СИ СТЕМ ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА
шТИ ТЕ.

Са та квом ор га ни за ци јом здрав стве ног си сте ма, Ср
би ја не мо же да уђе у ЕУ. Чла но ви од бо ра су де фи ни
са ли про блем, ци ље ве, стра те ги ју и при о ри те те. Основ
ни циљ је ин те гра ци ја при ват ног и др жав ног сек то ра 
са за јед нич ком ви зи јом и стра те ги јом, у је дан хар мо
ни чан здрав стве ни си стем, у ко ме ће се па ци јент осе
ћа ти за шти ће но и си гур но.

Уочив ши низ не у са гла ше но сти За ко на о здрав стве
ној за шти ти Сл. гл. 107/05 са Уста вом Ср би је из 2006. го
ди не за тра жи ли смо од Ми ни стар ства здра вља ту ма
че ње сле де ћих до пи са:

1.  чл. 29. ЗЗЗ, а ко ји се од но си на сло бо дан из бор ле
ка ра и здрав стве не уста но ве, чи ме се гру бо кр ше, 
дис кри ми ниш  пра ва па ци јен та на сло бо дан из бор, 
јер др жа ва фа во ри зу је др жав не ле ка ре као „иза бра
не ле ка ре”, чи ме фа во ри зу је без њи хо вог хте ња и 
њи хов мо но пол ски по ло жај, што ни је у скла ду са 
чл. 82. и 84. Уста ва /2006. у Одељ ку људ ска пра ва и 
еко ном ски од но си, ко ји го во ри о рав но прав но сти 
при ват не и дру гих об ли ка сво ји не, као и да су за
бра ње ни ак ти ко ји ма се ства ра ју или фа во ри зу ју 
мо но пол ски од но си.

2.  Пра вил ни ка о дру штве ној бри зи де це из 1992. годи
не, а ти че се здрав стве не за шти те де це у вр ти ћи ма, 
ко ји је пре стао да ва жи 2003. го ди не.

3.  До пи са Ми ни стар ства здра вља из 2005. године, а 
ти че се ва лид но сти до пи са по во дом из ве шта ја ле
ка ра из при ват не прак се и при хва та ња од стра не 
ле ка ра у др жав ној слу жби.

Та ко ђе смо се обра ти ли РЗ ЗОу, по во дом „Пред ло
га из ме на и до пу на На цр та Пра вил ни ка о уго ва ра њу 
здрав стве не за шти те из оба ве зног здрав стве ног оси гу
ра ња за 2009. године.” Од бор је „На црт Пра вил ни ка...” 
до нет од стра не РЗ ЗОа оце нио као „спор ни акт, ко ји 
на тр жи сту фа во ри зу је др жав не ле ка ре, ти ме што уго
ва ра са мо са њи ма, и ти ме их ста вља у устав но не до
зво ље ни мо но пол ски по ло жај на тр жи шту”. Ми се за ла
же мо да но вац пра ти оси гу ра ни ка, а да РЗ ЗО по шту је 
устав на на че ла чл. 82. и 84. у одељ ку Људ ска пра ва и 
еко ном ски од но си.

Об зи ром да по во дом ту ма че ња чл. 29. ЗЗЗ ни смо до
би ли од го вор Ми ни стар ства здра вља, од бо ри за при
мар ну, се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну за шти ту 
у при ват ној прак си ЛКС, до не ли су од лу ку да се по
кре не ини ци ја ти ва пре ма УО, за оце ну устав но сти цл. 
29. ЗЗЗ. 

На 20. сед ни ци УО од 18. ав гу ста 2009. го ди не, Ини ци
ја ти ва је при хва ће на од стра не чла но ва УО, те се Пред
лог за по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње не у став но сти 
и не за ко ни то сти чл. 29. ЗЗЗ РС (СЛ.гла сник РС бр 107/05) 
упу ћу је Устав ном су ду Ре пу бли ке Ср би је, ис пред Ле кар
ске ко мо ре Ср би је.

По др шку на шем ста ву да је и За кон Скуп шти не Ре пу
бли ке Ср би је о за шти ти кон ку рен ци је, тј. про тив ства ра

ИЗ ВЕ шТАЈ О РА ДУ ПО СЕБ НОГ ОД БО РА ЗА ПРИ МАР НУ ЗДРАВ СТВЕ НУ 
ЗА шТИ ТУ ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ У ПРИ ВАТ НОЈ ПРАК СИ

МО НО ПОЛ СКИ 
ПО ЛО жАЈ НА ТР жИ шТУ
// НА ЦРТ ПРА ВИЛ НИ КА РЗ ЗОа НА ТР жИ шТУ ФА ВО РИ ЗУ ЈЕ ДР жАВ НЕ 
ЛЕ КА РЕ, ТИ МЕ шТО УГО ВА РА СА МО СА њИ МА, И ТИ МЕ ИХ СТА ВЉА У УСТАВ НО 
НЕ ДО ЗВО ЉЕ НИ МО НО ПОЛ СКИ ПО ЛО жАЈ НА ТР жИ шТУ // НЕ КА НО ВАЦ 
ПРА ТИ ОСИ ГУ РА НИ КА А РЗ ЗО ПО шТУ ЈЕ УСТАВ НА НА ЧЕ ЛА У ОДЕЉ КУ ЉУД СКА 
ПРА ВА И ЕКО НОМ СКИ ОД НО СИ // 
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ња или зло у по тре бе мо но пол ског по ло за ја. Та ко ђе има
мо по др шку удру же ња за за шти ту пра ва па ци је на та, 
ме ди ја, Сто ма то ло шке ко мо ре, са мих па ци је на та....

По здра вљам на по ре це ле Ле кар ске ко мо ре Ср би је, на 
че лу са ди рек тор ком др Та тја ном ра до са вље вић, као и 
пред сед ни ком Управ ног од бо ра др Зо ра ном бу ла то ви-
ћем, ко ји има ју слу ха за про бле ме ре фор ме и раз во ја 
здрав стве ног си сте ма ко ји се ти чу ка ко др жав ног, та ко 
и при ват ног сек то ра, те се ко мо ра по ја вљу је као ор га
ни за тор ви ше јав них три би на, ко је је наш од бор ини
ци рао у са рад њи са ПО за ПЗЗ у др жав ној прак си, ка
ко би смо јав но из не ли сво је ста во ве ве за не за ре фор му 
здрав ства, иза бра ног ле ка ра и ка пи та ци ју.

По пут оне у са рад њи са Ми ни стар ством здра вља Ср
би је, као и три би ну „Ви зи ја ПЗЗ у Ср би ји” ко ју је во
дио др ор вил адамс ис пред Ка над ске аген ци је за ме
ђу на род ни раз вој – CIDA. На ини ци ја ти ву ди рек тор ке 
ЛКС, као пред сед ник и пред став ник при мар не здрав
стве не за шти те у при ват ном сек то ру укљу че на сам у 
рад два про јек та ве за на за ре фор му здрав стве ног си
сте ма Ср би је.

Бор ба про тив си ве еко но ми је

Од бор је та ко ђе дао по др шку пра ва на до пун ски рад у 
про фе си ји до 30 од сто од пу ног рад ног вре ме на, што је 
Устав но пра во сва ког гра ђа ни на ове зе мље, али се Од
бор та ко ђ е за ла же за по кре та ње ме ха ни за ма за бор
бу про тив си ве еко но ми је, и тим по во дом већ пред у зео 
не ке од ме ра у са рад њи са Ин спек ци јом Ми ни стар ства 
здра вља.

По во дом сту па ња на сна гу Уред бе о фи скал ном про
ме ту, по себ ни од бо ри за при мар не, се кун дар не и тер ци
јар не зда рав стве не за шти те у при ват ној прак си за у зе
ли су став да је Вла да Ср би је уред бу до не ла ис хи тре но, 
без прет ход не кон сул та ци је са пред став ни ци ма ЛКС, 
као нај ве ће и је ди не про фе си о нал не ор га ни за ци је ле
ка ра Ср би је, ко ја да нас бро ји око 28.500 ле ка ра. Наш 
здрав стве ни си стем је не у ре ђен, при ват ни сек тор не
ин те гри сан у здрав стве ни си стем и не ин кор по ри ран у 
си стем здрав стве ног оси гу ра ња.

У то ме се раз ли ку је мо од европ ских зе ма ља. За то, Ле

кар ска ко мо ра Ср би је и да ље тра жи и оче ку је уки да
ње фи ска ли за ци је од стра не Ми ни стар ства фи нан си
ја и трго ви не.

Од бор је за по чео и рад на кон ци пи ра њу Пра вил ни ка 
с оп штим и по себ ним усло ви ма за отва ра ње при ват не 
прак се, чи ји циљ је ја ча ње, ши ре ње и под мла ђи ва ње 
при ват ног сек то ра мла дим не за по сле ним ле ка ри ма, 
и ак ти ви ра ње ме ха ни зма бор бе про тив си ве еко но ми
је у при ват ном сек то ру. Циљ је по ди за ње угле да и кре
ди би ли те та при ват ног сек то ра.

По себ ну па жњу ће мо тек по све ти ти Про јек ту на ја ча
њу при ват ног сек то ра за по шља ва њем мла дих. Мо лим 
ко ле ге да се што ма сов ни је укљу че у рад на шег Од бо ра 
и ор га ни за ци је здрав стве ног си сте ма. Сва ка иде ја, ини
ци ја ти ва, пред лог и кри ти ка су до бро до шли. Сед ни це 
Од бо ра су отво ре не за све за ин те ре со ва не ко ле ге.

Др сне жа на јо ва но вић,
пред сед ник ПО за При мар ну здрав стве ну

за шти ту ЛКС у при ват ној прак си

ПОСЛЕДњА ВЕСТ – УСТАВНИ СУД ДОНЕО ОДЛУКУ 
О ИНИЦИЈАТИВИ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

ЈАВНА РАСПРАВА О ЗАБРАНИ 
ДОПУНСКОГ РАДА
Поштоване колеге, на последњој децембарској се
дници Уставног суда у вези иницијативе Лекарс
ке коморе Србије за оцену неуставности и незако
нитости члана 277. Закона о здравственој заштити 
– забрана допунског рада државних лекара у при
ватном сектору. Уставни суд донео је одлуку да се 
одржи јавна расправа на ову тему пред Уставним 
судом. Лекарска комора Србије је иначе у својој 
иницијативи такву врсту расправе и предлагала 
Уставном суду. У јавној расправи пред Уставним су
дом учествоваће правни тим Лекарске коморе Ср
бије, а о датуму јавне расправе бићете обавештени 
преко сајта ЛКС.

РЕ ЗУЛ ТАТ ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВЕ ЛКС

УКЉУчЕНИ У АКРЕДИТАЦИЈУ
На сед ни ци Здрав стве ног са ве та Ср би је одр жа ној 
03.12.2009. до не та је од лу ка да ко мо ре здрав стве них 
рад ни ка укљу че у акре ди та ци ју про гра ма кон ти
ну и ра не еду ка ци је, кроз рад рад них те ла за акре
ди та ци ју, ко ја ће би ти осно ва на при њи ма. За кон
ска над ле жност Здрав стве ног са ве та у овој обла сти 
спро во ди ће се уче шћем ње го вих чла но ва у ра ду 
ових рад них те ла и до но ше њем ко нач не од лу ке у 
про це су акре ди та ци је, док ће прак тич но цео по сту
пак би ти оба вљан у окви ру ко мо ра здрав стве них 
рад ни ка. То у мно го ме олак ша ва и по јед но ста вљу
је са му кон ти ну и ра ну еду ка ци ју, ње ну акре ди та ци
ју и по ве зи ва ње са ре ли цен ци ра њем, у окви ру по
сто је ће за кон ске ре гу ла ти ве.

У НАРЕДНОМ БРОЈУ 
„ГЛАСНИКА „САЗНАЋЕТЕ…
О великану наше медицине 

др Владану Ђорђевићу (1844–1930)

Акредитацији програма континуиране 
медицинске едукације – првим искуствима 

Лекарске коморе Србије 

ТЕМА НОВОГ БРОЈА
„ГЛАСНИКА“ БИЋЕ И ...

Семинар о лекарској грешци, домаћим 
и иностраним искуствима

шта су још рекли страни гости 
на ZEVA meetingu у Београду 

шТА СПРЕМАЈУ У ...
Пастеровом заводу у Новом Саду 

и београдском „Торлаку“

ПРОЧИТАЋЕТЕ 
У „ГЛАСНИКУ“ И ...

Извештаје с Управног одбора и Скупштине 
Лекарске коморе Србије 

као и још многе друге актуелне теме ...

>>> Наш здрав стве ни си стем је не у ре ђен, 
при ват ни сек тор не ин те гри сан 
у здрав стве ни си стем и не ин кор по ри ран 
у си стем здрав стве ног оси гу ра ња <<<



Драге колеге и пријатељи, 
желимо Вам срећну и 

успешну Нову 2010. годину 
и Божићне празнике. 

Ваша Лекарска 
комора Србије


