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 поштоване
колегинице и колеге,

припрему овог броја су обеле-
жиле текуће активности у раду 
лекарске коморе Србије и регио-
налних лекарских комора, као и 
веома интензивне припреме за из-
боре за скупштине и органе лекар-
ске коморе. Сви смо имали прили-
ку да размислимо и одлучимо се о 

кандидатури, пружимо прилику себи да своја знања 
и искуства ставимо у функцију лекарске струке, на 
добробит пацијената и свих нас. на располагању нам 
је био свеобухватан материјал везан за изборе и мо-
гућност да се у понуђеном именику чланова лекарске 
коморе Србије, међусобно препознамо. 

и даље пратимо процес дијагностички сродних 
група и закључке посебног одбора за секундарну и 
терцијарну здравствену заштиту у државној пракси 
лекарске коморе Србије.

представљамо вам форум који је организовала 
лекарска комора Србије, на коме су разматрани изазо-
ви који се налазе пред здравственим системом Србије 
у процесу евроинтеграција. учесници су били предс-
тавници најрелевантнијих институција здравственог 
система из Србије и гости из немачке.

истичемо програм града пирота за финансирање 
дефицитарних волонтерских специјализација неза-
посленим лекарима.

на иницијативу лекарске коморе Србије, угледни 
представници државних, научних, образовних ин-
ституција и струковних комора у здравственом сис-
тему Србије, потписали су декларацију о подршци 
вакцинацији.

Регионалне лекарске коморе су се бавиле различи-
том тематиком, веома актуелним ставовима на тему 
морбила, оснаживањем и повезивањем младих лека-
ра кроз организацију форума, као и организовањем 
округлог стола на тему изазова које доносе актуелне 
реформе у здравственом систему Србије.

треба да будемо увек у току са важним догађајима, 
да се припремимо за конференцију дијаспоре, коју 
најављујемо и на којој традиционално учествујемо.

обележавамо јубилеје, пратимо истраживања и же-
лимо ваше сугестије.
С поштовањем,
др јасмина павловић
главни уредник „гласника“ лкС

Писмо лавно уреникагласник
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АКТИВНОСТИ

ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Ујеињена оршка 
вакцинацији


НАЈАВА ДОГАЂАЈА

Конференција Срске 
меицинске ијасоре

–
ФОРУМ

ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Зравсво
на евроском уу

–
АКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛНИХ

ЛЕКАРСКИХ КОМОРА

Ја ча ње уло е
мла их ле ка ра

чИтаЈтЕ у ОВОм БрОЈу
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избори 2018.

Расписани избори 
у Лекарској комори Србије
// Редовни избоРи за чланове Скупштине лекаРСке комоРе СРбије 
и чланове Скупштина Регионалних лекаРСких комоРа биће одРжани 
у недељу 27. маја 2018. године // Сви Редовни чланови лекаРСке 
комоРе СРбије имају пРаво да узму учешће на избоРима и изабеРу 
Своје пРедСтавнике у Скупштини лкС и Скупштинама Рлк // глаСање 
Се СпРоводи по теРитоРијалном пРинципу, по избоРним јединицама 
фоРмиРаним на теРитоРији Регионалних лекаРСких комоРа //

преглед бирачких места, адреса бирачких места и броја бирача уписаних у бирачки списак редовних 
чланова лекарске коморе Србије

УКУПАН БРОЈ БИРАЧА УПИСАНИХ НА ТЕРИТОРИЈИ 
РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ БЕОГРаДа – 9.926

а. за лекаре који обављају здравствену делатност у дРжавној лекарској пракси – 8.104

Редни 
број

назив и број 
бирачког места 

и изборна јединица

адреса 
бирачког места

подручје 
са којег гласају 

бирачи

број бирача 
у бирачком 

списку

1.
изборна јединица: 
НОВИ БЕОГРаД 
Бирачко место бр. 1

Дом здравља 
Нови Београд, 
ул. гоце делчева број 30

нови београд 1.470

2.
изборна јединица: 
ВОЖДОВаЦ 
Бирачко место бр. 2

Дом здравља Вождовац, 
ул. устаничка број 16

вождовац 
и гроцка

1.218

3.
изборна јединица: 
ЧУКаРИЦа 
Бирачко место бр. 3

Дом здравља „Др Симо 
милошевић“ – Чукарица, 
ул. пожешка број 82

чукарица 
и Раковица

1.289

4.

изборна јединица: 
ВРаЧаР 
Бирачко место бр. 4

Седиште Регионалнe 
лекарскe коморe 
Београда, 
ул. макензијева број 53, III 

врачар 746

5.

изборна јединица: 
СаВСКИ ВЕНаЦ 
Бирачко место бр. 5

Седиште Регионалнe 
лекарскe коморe 
Београда, 
ул. макензијева број 53, III

Савски венац 471

6.
изборна јединица: 
ЗЕмУН 
Бирачко место бр. 6

Дом здравља Земун, 
ул. Рада кончара број 46

земун 
и Сурчин

498

7.
изборна јединица: 
ЗВЕЗДаРа 
Бирачко место бр. 7

Дом здравља Звездара, 
ул. олге јовановића број 11 звездара 884

8.

изборна јединица: 
ПаЛИЛУЛа 
Бирачко место бр. 8

Дом здравља 
„Др милутин Ивковић“ 
– Палилула, 
ул. кнеза данила број 16

палилула 676

9.
изборна јединица: 
СТаРИ ГРаД 
Бирачко место бр. 9

Дом здравља Стари град, 
ул. Симина број 27 Стари град 502

10.

изборна јединица: 
ОБРЕНОВаЦ 
Бирачко место бр. 10

Дом здравља Обреновац, 
ул. војводе мишића 
број 231

обреновац, 
лазаревац, 

младеновац, 
барајево и Сопот

350

на основу члана 108. Статута лекарске коморе Србије, Скупштина лекарске коморе Србије је на својој 
13-тој редовној седници, одржаној 27. фебруара 2018 године у београду под тачком 5. донела следеће

ОДЛУКЕ
о избору чланова, председника и заменика председника

Централне изборне комисије Лекарске коморе Србије

а)  бира се централна изборна комисија лекарске коморе Србије за спровођење избора за чланове 
Скупштине лекарске коморе Србије и чланове скупштина регионалних лекарских комора, са 
мандатом од пет година, а у следећем саставу:

ова одлука је донета једногласно.

б)  – За председника Централне изборне комисије ЛКС бира се др Даница Грујичић, члан Лекарске 
коморе Србије.
 – За заменика председника Централне изборне комисије ЛКС бира се Сузана Губерина Чомић, 
генерални секретар ЛКС, са мандатом од пет година.

одлука је донета једногласно.

председник Скупштине лекарске коморе Србије
Др сци мед Јадранка Равић, прим.

Ред.бр. ИмЕ И ПРЕЗИмЕ СТаТУС ПРЕДЛаГаЧ

1. др даница грујичић члан лкС Скупштина Рлк београда

2. др владимир недељковић члан лкС Скупштина Рлк цзС

3. др александар влаховић члан лкС Скупштина Рлк војводине

4. др Снежана јовановић члан лкС Скупштина Рлк јиС

5. др Срђан алексић члан лкС Скупштина Рлк ким

6. др александар Стефоски члан лкС директор и уо лкС

7. др драгана милутиновић члан лкС директор и уо лкС

8. др вера одановић члан лкС директор и уо лкС

9. др драган Ракић члан лкС директор и уо лкС

10. др игор Ђан члан лкС директор и уо лкС

11. Сузана губерина чомић генерални секретар лкС директор и уо лкС

12. жељко михић Секретар врховног суда части лкС директор и уо лкС

13. невена недељковић технички секретар лкС директор и уо лкС

избори 2018.
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б. за лекаре који обављају здравствену делатност у пРиватној лекарској пракси – 1.822

Редни 
број

назив и број 
бирачког места 

и изборна јединица

адреса 
бирачког места

подручје 
са којег гласају 

бирачи

број бирача 
у бирачком 

списку

1.
изборна јединица: 
НОВИ БЕОГРаД 
Бирачко место бр. 11

Дом здравља 
Нови Београд, 
ул. гоце делчева број 30

нови београд, 
земун и Сурчин 462

2.
изборна јединица: 
СТаРИ ГРаД 
Бирачко место бр. 12

Дом здравља Стари град, 
ул. Симина број 27

Стари град 
и палилула 278

3.

изборна јединица: 
СТаРИ ГРаД 
Бирачко место бр. 13

Седиште Регионална 
лекарска комора 
Београда, 
ул. макензијева број 53, III 

врачар 
и Савски венац

357

ИЈ – СТАРИ ГРАД – УКУПНО: 635

4.
изборна јединица: 
ЧУКаРИЦа 
Бирачко место бр. 14

Дом здравља „Др Симо 
Милошевић“ – Чукарица, 
ул. пожешка број 82

чукарица, 
Раковица, Сопот 

и барајево
232

5.
изборна јединица: 
ЧУКаРИЦа 
Бирачко место бр. 15

Дом здравља Обреновац, 
ул. војводе мишића број 231

лазаревац, 
обреновац 

и младеновац
53

 Иј – ЧУКаРИЦа – УКУПНО: 285

6.
изборна јединица: 
ЗВЕЗДаРа 
Бирачко место бр. 16

Дом здравља Звездара, 
ул. олге јовановића 
број 11, београд

звездара, 
вождовац 
и гроцка

440

УКУПАН БРОЈ БИРАЧА УПИСАНИХ НА ТЕРИТОРИЈИ 
РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ВОјВОДИНЕ – 5.755

а. за лекаре који обављају здравствену делатност у дРжавној лекарској пракси – 5.085

Редни 
број

назив и број 
бирачког места 

и изборна јединица

адреса 
бирачког места

подручје 
са којег гласају 

бирачи

број бирача 
у бирачком 

списку

1.
Бирачко место 1 Сомбор 
– иј Сомбор 

трг Републике 1, 
Сомбор

Сомбор, апатин, 
кула, оџаци

428

2.
Бирачко место 2 Суботица 
– иј Суботица 

петефи шандора 7/1, 
Суботица

Суботица, 
бачка топола, 
мали иђош

432

3.

Бирачко место 3 Кикинда 
– иј Кикинда 

Ђоке Радака 4, 
Кикинда

кикинда, чока, 
нови кнежевац, 

ада, Сента, 
кањижа

328

4.

Бирачко место 4 Зрењанин 
– иј Зрењанин 

краља александра I 
карађорђевића 15, III спрат, 
Зрењанин

зрењанин, 
житиште, нова 

црња, Сечањ, 
нови бечеј

428

5.
Бирачко место 5 Вршац 
– Иј Вршац 

абрашевићева бб, 
Вршац

вршац, бела 
црква, алибунар, 

пландиште
245

6.
Бирачко место 6 Панчево 
– иј Панчево 

милоша требињца 11, 
Панчево

панчево, ковин, 
опово, ковачица

372

7.

Бирачко место 7 
Сремска Митровица 
– иј  Сремска митровица

Стари шор 133, I спрат, 
Сремска митровица

Срем. митровица, 
инђија, шид, Стара 
пазова, пећинци, 

ириг, Рума

546

8.
Бирачко место 8 Нови Сад 
– иј Нови Сад 

булевар ослобођења 46а, 
Нови Сад

нови Сад 1.936

9.

Бирачко место 9 Врбас 
– иј Врбас 

др милана чекића 4, 
Врбас

врбас, бач, 
бачка паланка, 
бачки петровац, 
беочин, Сремски 

карловци

246

10.
Бирачко место 10 Бечеј 
– иј Врбас 

браће тан 3, 
Бечеј

бечеј, жабаљ, 
тител, темерин, 

Србобран
124

 Иј – ВРБаС – УКУПНО: 370

б. за лекаре који обављају здравствену делатност у пРиватној лекарској пракси – 670

Редни 
број

назив и број 
бирачког места 

и изборна јединица

адреса 
бирачког места

подручје 
са којег гласају 

бирачи

број бирача 
у бирачком 

списку

1.
иј јужнобачки округ, 
бирачко место 1

булевар ослобођења 46а, 
Нови Сад

нови Сад, 
Сремски 

карловци, беочин
330

2. 
иј јужнобачки округ, 
бирачко место II

др милана чекића 4, 
Врбас

врбас, бач, бачка 
паланка, бачки 

петровац,
15

3.
иј јужнобачки округ, 
бирачко место III

браће тан 3, 
Бечеј

бечеј, жабаљ, 
тител, темерин, 

Србобран
13

 ИЈ – ЈУЖНОБАНАТСКИ ОКРУГ – УКУПНО: 358

4.
иј Северни Банат, Северна 
Бачка, Западна Бачка, 
бирачко место I

трг Републике 1, 
Сомбор

Сомбор, апатин, 
кула, оџаци

35

5.
иј Северни Банат, Северна 
Бачка, Западна Бачка, 
бирачко место II

петефи шандора 7/1 
Суботица

Суботица, бачка 
топола, мали 

иђош
72

6.

иј Северни Банат, Северна 
Бачка, Западна Бачка, 
бирачко место III

Ђоке Радака 4, 
Кикинда

кикинда, чока, 
нови кнежевац, 

ада, Сента, 
кањижа

28

Иј – СЕВЕРНИ БаНаТ – УКУПНО: 135

избори 2018. избори 2018.
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7.

ИЈ Јужни Банат, 
Средњи Банат, Срем, 
бирачко место I

краља александра I 
карађорђевића 15, III спрат, 
Зрењанин

зрењанин, 
житиште, нова 
црња, Сечањ, 

нови бечеј

51

8.
ИЈ Јужни Банат, 
Средњи Банат, Срем, 
бирачко место II

абрашевићева бб, 
Вршац

вршац, бела 
црква, алибунар, 

пландиште
30

9.
ИЈ Јужни Банат, 
Средњи Банат, Срем, 
бирачко место III

милоша требињца 11, 
Панчево

панчево, ковин, 
опово, ковачица

36

10.

ИЈ Јужни Банат, 
Средњи Банат, Срем, 
бирачко место IV

Стари шор 133, I спрат, 
Сремска митровица

Сремска 
митровица, 

инђија, шид, 
Стара пазова, 

пећинци, ириг, 
Рума

60

Иј јУЖНИ БаНаТ – УКУПНО: 177

УКУПАН БРОЈ БИРАЧА УПИСАНИХ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕГИОНАЛНЕ 
ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ЗА јУГОИСТОЧНУ СРБИјУ – 5.764

а. за лекаре који обављају здравствену делатност у дРжавној лекарској пракси – 5.254

Редни 
број

назив и број 
бирачког места 

и изборна јединица

адреса 
бирачког места

подручје 
са којег гласају 

бирачи

број бирача 
у бирачком 

списку

1.

избоРна јединица бр. 1 
Бирачко место бр. 1 
Сала медицине рада 
ДЗ ПОЖАРЕВАЦ

ул. јована 
шарбановића 10-12 
Пожаревац

пожаревац, 
велико градиште, 

голубац, мало 
црниће и жабари

352

2.

избоРна јединица бр. 2 
Бирачко место бр. 2 
ЗЦ НЕГОТИН

ул.бадњевска 4, 
Неготин

неготин, кладово, 
мајданпек, 

кучево, петровац 
и жагубица

319

3.

избоРна јединица бр. 3 
Бирачко место бр. 3 
Подручна канцеларија 
БОР ДЗ БОР

ул. николе коперника 2-4, 
Бор

зајечар и бор 386

4.

избоРна јединица бр. 4 
Бирачко место бр. 4 
Дом здравља Сокобања

ул. митрополита 
михаила 23, 
Сокобања

алексинац, 
књажевац, 

Сокобања, Ражањ 
и бољевац

273

5.

избоРна јединица бр. 5 
Бирачко место бр. 5 
Подручна канцеларија 
КРУШЕВАЦ, ЗЦ Крушевац

ул. косовска 16, 
Крушевац

крушевац, 
варварин, 
ћићевац, 

александровац 
и брус

461

6.

избоРна јединица бр. 6 
Бирачко место бр. 6 
РЛК за југоисточну 
Србију НИШ 

ул. јована Скерлића 25, 
Ниш

ниш, Сврљиг, 
блаце, мерошина, 

дољевац, гаџин 
хан, прокупље, 

житорађа 
и куршумлија

2.088

7.

избоРна јединица бр. 7 
Бирачко место бр. 7 
Подручна канцеларија 
ПИРОТ, ОБ Пирот

ул. војводе момчила бб, 
Пирот

пирот, бела 
паланка, 

димитровград 
и бабушница

245

8.

избоРна јединица бр. 8 
Бирачко место бр. 8 
Подручна канцеларија 
ЛЕСКОВАЦ, ДЗ Лесковац

ул. Светозара 
марковића 116, 
Лесковац

лесковац, бојник, 
власотинце, 

лебане и медвеђа 
576

9.

избоРна јединица бр. 9 
Бирачко место бр. 9 
Подручна канцеларија 
ВРАЊЕ, ДЗ Врање

ул. боре Станковића 27, 
Врање

врање, владичин 
хан, Сурдулица, 

босилеград, 
бујановац, 
прешево 

и трговиште

554

б. за лекаре који обављају здравствену делатност у пРиватној лекарској пракси – 510

Редни 
број

назив и број 
бирачког места 

и изборна јединица

адреса 
бирачког места

подручје 
са којег гласају 

бирачи

број бирача 
у бирачком 

списку

1.

ИЗБОРНа јЕДИНИЦа бр. 1
Бирачко место бр. 1 
пожаРевац

ул. јована 
шарбановића 10-12, 
Пожаревац

пожаревац, 
велико градиште, 
голубац, мало 
црниће и жабари

42

ИЗБОРНа јЕДИНИЦа бр. 1
Бирачко место бр. 2 
неготин

ул. бадњевска 4, 
Неготин

неготин, кладово, 
мајданпек, 
кучево, петровац 
и жагубица

22

ИЗБОРНа јЕДИНИЦа бр. 1
Бирачко место бр. 3 
боР

ул. николе коперника 2-4, 
Бор

зајечар 
и бор 28

ИЗБОРНа јЕДИНИЦа бр. 1
Бирачко место бр. 4
Дом здравља Сокобања

ул. митропполита 
михаила 23, 
Сокобања

књажевац, 
Сокобања 
и бољевац

13

ИЗБОРНа јЕДИНИЦа бр. 1
Бирачко место бр. 7 
пиРот

ул. војводе момчила бб, 
Пирот

пирот, бела 
паланка, 
димитровград и 
бабушница

11

Иј БРОј 1. – УКУПНО: 116

2.

ИЗБОРНа јЕДИНИЦа бр. 2
Бирачко место бр. 6 
ниш

ул. јована Скерлића 25, 
Ниш

ниш, алексинац, 
Ражањ, Сврљиг, 
мерошина, 
дољевац, 
гаџин хан

230

избори 2018. избори 2018.
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6.

Иј 6 – КРаГУјЕВаЦ 
Бирачко место 1

Седиште РЛКЦЗС 
Крагујевац 
браће пољаковића 2 б, 
34000 Крагујевац

лапово, 
баточина, Рача, 

крагујевац, кнић, 
аранђеловац 

и топола

1.199

7.

Иј 7 – КРаљЕВО 
Бирачко место 1

Хируршки блок – главни 
хол, ОБ „Студеница“ 
југ богданова 112, 
36000 Краљево

врњачка бања, 
трстеник 

и краљево
581

8.

Иј 8 - НОВИ ПаЗаР 
Бирачко место 1

ЗЦ, Подручна 
канцеларија РЛКЦЗС 
генерала живковића б.б., 
36300 Нови Пазар

нови пазар, 
Рашка 

и тутин
390

9.

Иј 9 – јаГОДИНа 
Бирачко место 1

ОБ - Подручна 
канцеларија РЛКЦЗС 
карађорђева б.б., 
35000 Јагодина

Свилајнац, 
јагодина, 

и деспотовац
322

10.

Иј 10 – ПаРаћИН 
Бирачко место 1

Болница Параћин – велика 
сала Центра за мајку и дете, 
изнад СХМП 
адакалска бб, 
35250 Параћин

ћуприја, 
параћин 
и Рековац

374

11.

Иј 11 – СмЕДЕРЕВО 
Бирачко место 1

Свечана сала 
OБ „Свети Лука“ 
кнеза михаила 51, 
11300 Смедерево

Смедерево, 
велика плана, 
Смедеревска 

паланка

453

б. за лекаре који обављају здравствену делатност у пРиватној лекарској пракси – 558

Редни 
број

назив 
бирачког места 

и изборна јединица

адреса 
бирачког места

подручје 
са којег гласају 

бирачи

број бирача 
у бирачком 

списку

1.

Иј 1 – ЛОЗНИЦа 
Бирачко место 1

ДЗ Лозница 
(свечана сала) 
болничка 65, 
15300 Лозница

лозница,  
крупањ, 

мали зворник, 
љубовија

31

2.

Иј 1 – ВаљЕВО 
Бирачко место 2

Сала Едукативног 
центра ОБ Ваљево 
обрена николића б.б., 
14000 Ваљево

ваљево, мионица, 
љиг, лајковац, 
уб, осечина, 

богатић, шабац, 
владимирци,  

коцељева

66

 Иј БРОј 1. – УКУПНО: 97

3.

Иј 2 – УЖИЦЕ 
Бирачко место 1

Сала – технички спрат 2, 
ОБ Ужице 
милоша обреновића 17, 
31000 Ужице

бајина башта, 
косјерић, 

ужице, пожега, 
чајетина, ариље, 
пријепоље, нова 
варош, Сјеница, 
прибој, горњи 
милановац, 

чачак, лучани, 
ивањица

146

3.

ИЗБОРНа јЕДИНИЦа бр. 3
Бирачко место бр. 5 
кРушевац

ул. косовска 16, 
Крушевац

крушевац, 
варварин, 
ћићевац, 

александровац 
и брус

78

ИЗБОРНа јЕДИНИЦа бр. 3
Бирачко место бр. 8 
леСковац

ул. Светозара 
марковића 116, 
Лесковац

лесковац, блаце, 
прокупље, 
житорађа, 

куршумлија, 
бојник, 

власотинце, 
лебане и медвеђа

51

ИЗБОРНа јЕДИНИЦа бр. 3
Бирачко место бр. 9 
вРање

ул. боре Станковића 27, 
Врање

врање, владичин 
хан, Сурдулица, 

босилеград, 
бујановац, 
прешево 

и трговиште

35

Иј БРОј 3. – УКУПНО: 164

УКУПАН БРОЈ БИРАЧА УПИСАНИХ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕГИОНАЛНЕ 
ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ЗА ЦЕНТРаЛНУ И ЗаПаДНУ СРБИјУ – 6.488

а. за лекаре који обављају здравствњену длатност у дРжавној лекарској пракси – 5.930

Редни 
број

назив и број 
бирачког места 

и изборна јединица

адреса 
бирачког места

подручје са којег 
гласају бирачи

број бирача 
у бирачком 

списку

1.

Иј 1 – ШаБаЦ 
Бирачко место 1

Подручна канцеларија 
РЛКЦЗС, ОБ Шабац 
попа карана 2-4, 
15000 Шабац

богатић, шабац, 
владимирци,  

коцељева,  
475

2.

Иј 2 – ЛОЗНИЦа 
Бирачко место 1

ДЗ Лозница (свечана сала) 
болничка 65, 
15300 Лозница

лозница,  
крупањ, 

мали зворник, 
љубовија

315

3.

Иј 3 – ВаљЕВО 
Бирачко место 1 

Сала Едукативног центра 
ОБ Ваљево 
обрена николића б.б., 
14000 Ваљево

ваљево, мионица, 
љиг, лајковац, 
уб и осечина

439

4.

Иј 4 – УЖИЦЕ БИРаЧКО 
Бирачко место 1

Сала – технички спрат 2, 
ОБ Ужице 
милоша обреновића 17, 
31000 Ужице

бајина башта, 
косјерић, 

ужице, пожега, 
чајетина, ариље, 
пријепоље, нова 
варош, Сјеница 

и прибој

840

5.

Иј 5 – ЧаЧаК 
Бирачко место 1

Подручна канцеларија 
РЛКЦЗС 
драгише мишовића 25, 
32000 Чачак

горњи 
милановац, 

чачак, лучани, 
и ивањица

542

избори 2018. избори 2018.
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4.

Иј 2 – НОВИ ПаЗаР 
Бирачко место 2

ЗЦ, Подручна 
канцеларија РЛКЦЗС 
генерала живковића б.б., 
36300 Нови Пазар

нови пазар, 
Рашка и тутин

18

 Иј БРОј 2. – УКУПНО: 164

5.

Иј 3 - КРаГУјЕВаЦ 
Бирачко место 1

Седиште РЛКЦЗС 
Крагујевац 
браће пољаковића 2 б, 
34000 Крагујевац

аранђеловац, 
топола, лапово, 
баточина, Рача, 

крагујевац 
и кнић

113

6.

Иј 3 – КРаљЕВО 
Бирачко место 2

Хируршки блок – главни 
хол, ОБ „Студеница“ 
југ богданова 112, 
36000 Краљево

врњачка бања, 
трстеник, 
краљево

53

 Иј БРОј 3. – УКУПНО: 166

7.

Иј 4 – јаГОДИНа 
Бирачко место 1

ОБ – Подручна 
канцеларија РЛКЦЗС 
карађорђева б.б., 
35000 Јагодина

деспотовац, 
Свилајнац, 

јагодина, ћуприја, 
параћин, Рековац, 

велика плана, 
Смедеревска 

паланка, 
Смедерево

131

УКУПАН БРОЈ БИРАЧА УПИСАНИХ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕГИОНАЛНЕ 
ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ЗА КОСОВО И мЕТОХИјУ – 647

а. за лекаре који обављају здравствену делатност у дРжавној лекарској пракси – 647

Редни 
број

назив и број 
бирачког места 

и изборна јединица

адреса 
бирачког места

подручје 
са којег гласају 

бирачи

број бирача 
у бирачком 

списку

1.

Грачаница, 
КБЦ Приштина (управа) 
– Изборна једининца 1. 
Косовски округ 
Бирачко место бр. 1

КБЦ Приштина 
Грачаница, 
38205 Грачаница

за општине 
грачаница, 
приштина, 

косово поље, 
обилић, липљан, 

урошевац, 
штимље, глоговац, 
качаник, подујево

278

2.

Штрпце, Дом Здравља 
Штрпце – Изборна 
јединица 1. Косовски округ 
Бирачко место бр. 2

ДЗ Штрпце 
Штрпце, 
38236 Штрпце

штрпце 20

* 3.

Грачаница, седиште ЛКС 
– Изборна јединица 1. 
Косовски округ 
Бирачко место бр. 3

ЛКС, 
ул. краљице наталије 1, 
други спрат 
11000 Београд

за општине 
грачаница, 
приштина, 

косово поље, 
обилић, липљан, 

урошевац, 
штимље, глоговац, 
качаник, подујево

36

Иј – КОСОВСКИ ОКРУГ – УКУПНО: 334

4.

Косовска митровица, 
ЗЗјЗ Приштина 
(амфитеатар) – Изборна 
јединица 2. Косовско- 
-митровачки округ 
Бирачко место бр. 1

ул. анри динан бб, 
38220 Косовска Митровица

за општине 
косовска 

митровица, 
звечан, 

лепосавић, 
зубин поток, 

вучитрн, Србица

239

5.

Пасјане, Општа болница 
(управна зграда) Изборна 
јединица 3. Косовско- 
-поморавски округ 
Бирачко место бр. 1

Пасјане, 
38266 Пасјане

за општине 
гњилане, 
косовска 

каменица, 
витина, 

ново брдо

44

6.

Ораховац, Дом Здравља 
Ораховац – Изборна 
јединица 4. Пећки 
и Призренски округ 
Бирачко место бр. 1

Ораховац, 
38430 Ораховац

за општине 
пећ, исток, 

клина, дечани, 
Ђаковица, 
призрен, 

Сува река, 
ораховац, гора

21

* 7.

Ораховац, седиште 
РЛК Београд – Изборна 
јединица 4. Пећки 
и Призренски округ 
Бирачко место бр. 2

РЛК Београда 
ул. макензијева 53/3 
11000 Београд

за општине 
пећ, исток, 

клина, дечани, 
Ђаковица, 
призрен, 

Сува река, 
ораховац, гора

9

 Иј – ПЕћКИ И ПРИЗРЕНСКИ ОКРУГ – УКУПНО: 30

* издвојена бирачка места за Рлк за косово и метохију у београду

избори 2018. избори 2018.



// МАЈ 2018/ ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 1514 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // МАЈ 2018 //

избори 2018.

ЗБИРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ 
ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

РБ ИД Презиме Име пракса Изборна јединица РЛК 

1. 303105 Радосављевић Александар државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

2. 301650 Цветковић Данијела државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

3. 302115 Стојиљковић Горан државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

4. 306735 Кртинић Дане државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

5. 303577 Ристић Лидија државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

6. 304158 Милошевић Зоран државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

7. 300300 Јовановић Јовица државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

8. 104707 Динић Милан приватна пракса Стари Град РЛК Београд 

9. 103934 Кокић Зоран државна пракса Вождовац РЛК Београд 

10. 103190 Поповић Олга приватна пракса Стари Град РЛК Београд 

11. 401639 Илић Слађана приватна пракса ИЈ 4 РЛК ЦЗС 

12. 404813 Личина Сеад државна пракса Нови Пазар РЛК ЦЗС 

13. 402044 Поповић Јадранка државна пракса Ћуприја РЛК ЦЗС 

14. 400754 Илић Александар државна пракса Јагодина РЛК ЦЗС 

15. 404989 Лучић Гордана државна пракса Ужице, Пријепоље РЛК ЦЗС 

16. 402408 Станимировић Љиљана државна пракса Шабац РЛК ЦЗС 

17. 400383 Секулић Владан државна пракса Лозница РЛК ЦЗС 

18. 302400 Симић Милан државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

19. 304284 Вулановић Петар државна пракса ИЈ 8 РЛК ЈИС 

20. 301297 Николић Петар државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

21. 304150 Стојановић Кристина приватна пракса ИЈ2 РЛК ЈИС 

22. 305197 Живковић Саша државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

23. 305336 Илић Иван државна пракса ИЈ 7 РЛК ЈИС 

24. 305457 Банковић Весна државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

25. 300697 Здравковић Снежана државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

26. 304071 Николић Кристијан државна пракса ИЈ 2 РЛК ЈИС 

27. 200059 Равић Јадранка приватна пракса Јужни Банат, Банат, 
Средњи Банат, Срем РЛК Војводине 

28. 100775 Мандић Драгољуб приватна пракса Чукарица РЛК Београд 

29. 106805 Лазаров Сергеј државна пракса Стари град РЛК Београд 

30. 101210 Станић Миодраг приватна пракса Стари Град РЛК Београд 

31. 109002 Павловић Јасмина приватна пракса Стари Град РЛК Београд 

32. 110480 Божовић Саша приватна пракса Стари Град РЛК Београд 

33. 103719 Јововић Милена државна пракса Чукарица РЛК Београд 

34. 300531 Миљковић Мирослав државна пракса ИЈ 4 РЛК ЈИС 

35. 304211 Игњатовић Ирена државна пракса ИЈ 8 РЛК ЈИС 

36. 307552 Милошевић 
Миленовић Надица приватна пракса ИЈ 2 РЛК ЈИС 

37. 305637 Пантић Звонимир државна пракса ИЈ 3 РЛК ЈИС 

38. 302013 Митић Ирена приватна пракса ИЈ 2 РЛК ЈИС 

39. 500057 Петровић Јордан државна пракса Косовски РЛК КИМ 

40. 107318 Лазић Бранка државна пракса Врачар РЛК Београд 

41. 107241 Јањушевић Весна државна пракса Стари град РЛК Београд 

42. 100986 Ђорђевић Бобан државна пракса Звездара РЛК Београд 

43. 107365 Милићевић Мирјана државна пракса Вождовац РЛК Београд 

44. 107125 Деспотовић Игор приватна пракса Звездара РЛК Београд 

45. 108863 Трифуновић 
Балановић Драгана државна пракса Вождовац РЛК Београд 

46. 100781 Нешић Дејан државна пракса Нови Београд РЛК Београд 

47. 301400 Савовић Миодраг државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

48. 302138 Ђорђевић Драган државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

49. 304651 Дељанин-Илић Марина државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

50. 305282 Илић Стеван приватна пракса ИЈ 2 РЛК ЈИС 

51. 300411 Шарац Братислава државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

52. 500751 Зоран Спасојевић државна пракса Косовско-митровачки РЛК КИМ 

53. 500001 Недељковић Љубиша државна пракса Пећки и Призренски РЛК КИМ

54. 402613 Дражовић Добрила приватна пракса ИЈ 2 РЛК ЦЗС 

55. 402785 Арсић Драган приватна пракса ИЈ 3 РЛК ЦЗС 

56. 403469 Кнежевић Велимир државна пракса Ужице, Пријепоље РЛК ЦЗС 

57. 403112 Јоцић Бранка приватна пракса ИЈ 1 РЛК ЦЗС 

58. 401493 Петровић Рада државна пракса Чачак РЛК ЦЗС 

59. 404793 Радивојевић Бранко државна пракса Смедеревска 
Паланка, Смедерево РЛК ЦЗС 

60. 402130 Андрић Александра државна пракса Краљево РЛК ЦЗС 

61. 400002 Мијаиловић Предраг приватна пракса ИЈ 2 РЛК ЦЗС 

62. 403373 Ђенадић Вељко државна пракса Ужице, Пријепоље РЛК ЦЗС 

63. 204846 Детки Светлана државна пракса Зрењанин РЛК Војводине 

64. 201716 Голубовић Ненад државна пракса Сремска Митровица РЛК Војводине 

65. 202248 Стантић Томислав приватна пракса Јужнобачки округ РЛК Војводине 

66. 204926 Гутић Славица приватна пракса Јужнобачки округ РЛК Војводине 

67. 108154 Грудић Данка приватна пракса Стари Град РЛК Београд 

68. 103281 Калезић 
Милошевић Славица приватна пракса Звездара РЛК Београд 

69. 106138 Радуловић Марија државна пракса Вождовац РЛК Београд 

70. 306283 Николић Стевица државна пракса ИЈ 8 РЛК ЈИС 

71. 304615 Радосављевић Весна државна пракса ИЈ 3 РЛК ЈИС 

72. 305212 Станковић Сузана државна пракса ИЈ 7 РЛК ЈИС 

73. 304512 Манојловић Милан државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

74. 301632 Трајановић Љиљана државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

75. 107447 Лазић Бранислав државна пракса Савски венац РЛК Београд 

76. 100036 Лапчевић Мирјана државна пракса Вождовац РЛК Београд 

77. 107600 Кубура Биљана приватна пракса Нови Београд РЛК Београд 

78. 106308 Грујичић Сандра државна пракса Нови Београд РЛК Београд 

79. 108353 Тодоровић Маја државна пракса Обреновац РЛК Београд 

80. 110055 Михајловић Нинослава приватна пракса Звездара РЛК Београд 

81. 102369 Настић Миодраг приватна пракса Нови Београд РЛК Београд 

82. 108713 Гавриловић Оливера државна пракса Вождовац РЛК Београд 

избори 2018.
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83. 112253 Икић Татјана приватна пракса Звездара РЛК Београд 

84. 100662 Јанковић Мирко државна пракса Чукарица РЛК Београд 

85. 106311 Вујчић Исидора државна пракса Нови Београд РЛК Београд 

86. 101170 Васовић Олга државна пракса Нови Београд РЛК Београд 

87. 403865 Ковачевић Снежана државна пракса Шабац РЛК ЦЗС 

88. 106356 Пушкаш Нела државна пракса Нови Београд РЛК Београд 

89. 100931 Ђорђевић Мира државна пракса Земун РЛК Београд 

90. 102156 Цветковић Александра државна пракса Нови Београд РЛК Београд 

91. 106187 Тасић Сања државна пракса Нови Београд РЛК Београд 

92. 107373 Максимовић Загорка државна пракса Савски венац РЛК Београд 

93. 105096 Тасић Небојша државна пракса Чукарица РЛК Београд 

94. 105099 Тасић Данијела државна пракса Стари град РЛК Београд 

95. 303949 Лечић Радмила државна пракса ИЈ 5 РЛК ЈИС 

96. 304473 Митић Жарко државна пракса ИЈ 9 РЛК ЈИС 

97. 300133 Миленковић Слађана приватна пракса ИЈ 2 РЛК ЈИС 

98. 304579 Поповић Дејан државна пракса ИЈ 9 РЛК ЈИС 

99. 304217 Станковић Александар државна пракса ИЈ 8 РЛК ЈИС 

100. 302922 Михајловић Драган државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

101. 500004 Чанковић Славица државна пракса Косовски РЛК КИМ 

102. 500427 Чанковић Петар државна пракса Косовски РЛК КИМ 

103. 500747 Младеновић Саша државна пракса Косовски РЛК КИМ 

104. 500009 Крстичић Саша државна пракса Косовски РЛК КИМ 

105. 500322 Милановић Звездан државна пракса Косовски РЛК КИМ 

106. 500341 Милинић Србислава државна пракса Косовски РЛК КИМ 

107. 500367 Мирковић Милош државна пракса Косовски РЛК КИМ 

108. 500373 Мирковић Златица државна пракса Косовски РЛК КИМ 

109. 201051 Кљајић Владимир државна пракса Нови Сад РЛК Војводине 

110. 201188 Томашевић 
Тодоровић Снежана државна пракса Нови Сад РЛК Војводине 

111. 200714 Миличевић Бранко државна пракса Нови Сад РЛК Војводине 

112. 202450 Малешевић Светлана државна пракса Нови Сад РЛК Војводине 

113. 200803 Петровић Милован државна пракса Нови Сад РЛК Војводине 

114. 201522 Арбанас Славко државна пракса Сремска Митровица РЛК Војводине 

115. 203665 Сирак Јожеф приватна пракса 
Северни Банат, 
Северна Бачка, 
Западна Бачка 

РЛК Војводине 

116. 204100 Воскресенски Татјана државна пракса Вршац РЛК Војводине 

117. 204435 Лазаров Слободан државна пракса Кикинда РЛК Војводине 

118. 202750 Попов Љерка државна пракса Нови Сад РЛК Војводине 

119. 200288 Бечејац Радослав државна пракса Кикинда РЛК Војводине 

120. 201844 Смиљанић Нина државна пракса Нови Сад РЛК Војводине 

121. 201754 Влаов-Жарков Олга државна пракса Нови Сад РЛК Војводине 

122. 200722 Трећаков Томислав државна пракса Нови Сад РЛК Војводине 

123. 201091 Вулековић Петар државна пракса Нови Сад РЛК Војводине 

124. 500279 Младеновић Јован државна пракса Косовски РЛК КИМ

125. 500502 Андрић Милутин државна пракса Косовско-митровачки РЛК КИМ 

126. 304855 Ничић Бранислав државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

127. 304353 Митић-Коцић Драгана државна пракса ИЈ 8 РЛК ЈИС 

128. 300369 Стојановић Василка државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

129. 303114 Бошковић Маја државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

130. 300392 Милетић Драгана државна пракса ИЈ 5 РЛК ЈИС 

131. 300274 Зајић Саша државна пракса ИЈ 5 РЛК ЈИС 

132. 305008 Петровић Сунчица државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

133. 305743 Антонијевић Славиша државна пракса ИЈ 4 РЛК ЈИС 

134. 305048 Ноцић Братислав државна пракса ИЈ 9 РЛК ЈИС 

135. 305696 Богдановић Горан државна пракса ИЈ 3 РЛК ЈИС 

136. 305323 Китановић Драган државна пракса ИЈ 9 РЛК ЈИС 

137. 302348 Јеленковић Бобан државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

138. 300414 Илић Ненад државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

139. 304723 Младеновић Славица приватна пракса ИЈ 3 РЛК ЈИС 

140. 303096 Јоксимовић 
Стевановић Драгана државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

141. 304089 Пуслојић Зоран државна пракса ИЈ 2 РЛК ЈИС 

142. 304407 Дидић Живорад приватна пракса ИЈ 1 РЛК ЈИС 

143. 112508 Дујовић Милош државна пракса Палилула РЛК Београд 

144. 111190 Андрејић 
Сбутега Исидора приватна пракса Стари Град РЛК Београд 

145. 103592 Јовановић 
Васиљевић Нада приватна пракса Чукарица РЛК Београд 

146. 110525 Павковић Бојан државна пракса Чукарица РЛК Београд 

147. 102318 Узуновић Ксенија државна пракса Нови Београд РЛК Београд 

148. 109412 Миловановић Анђела државна пракса Звездара РЛК Београд 

149. 112631 Шапоњски Душан државна пракса Земун РЛК Београд 

150. 105533 Миловановић Јовица државна пракса Звездара РЛК Београд 

151. 109636 Трајковић Горан државна пракса Вождовац РЛК Београд 

152. 106222 Паспаљ Далибор државна пракса Вождовац РЛК Београд 

153. 107003 Којовић Владимир државна пракса Нови Београд РЛК Београд 

154. 402459 Срнић Јасмина државна пракса Шабац РЛК ЦЗС 

155. 405434 Поткрајац Милош државна пракса Краљево РЛК ЦЗС 

156. 401224 Давинић Јелена државна пракса Аранђеловац, 
Крагујевац РЛК ЦЗС 

157. 400325 Ђоковић Ненад државна пракса Аранђеловац, 
Крагујевац РЛК ЦЗС 

158. 405548 Азањац Горан државна пракса Аранђеловац, 
Крагујевац РЛК ЦЗС 

159. 400402 Стевановић Небојша државна пракса Аранђеловац, 
Крагујевац РЛК ЦЗС 

160. 405863 Недељковић Владета државна пракса Аранђеловац, 
Крагујевац РЛК ЦЗС 

161. 400011 Митрашевић Милош државна пракса Аранђеловац, 
Крагујевац РЛК ЦЗС 

избори 2018.



// МАЈ 2018/ ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 1918 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // МАЈ 2018 //

избори 2018.

162. 404878 Исламовић 
Аличковић Мирсала државна пракса Нови Пазар РЛК ЦЗС 

163. 400016 Јовановић Бранко приватна пракса ИЈ 3 РЛК ЦЗС 

164. 401683 Јовановић Момир државна пракса Ћуприја РЛК ЦЗС 

165. 201595 Вуликић Небојша државна пракса Нови Сад РЛК Војводине 

166. 200176 Димитријевић Градимир државна пракса Нови Сад РЛК Војводине 

167. 202607 Бабић Даниел државна пракса Сремска Митровица РЛК Војводине 

168. 203948 Рогановић Цвета државна пракса Врбас РЛК Војводине 

169. 200790 Дуганџија Тихомир државна пракса Нови Сад РЛК Војводине 

170. 200707 Чабаркапа Велибор државна пракса Нови Сад РЛК Војводине 

171. 202745 Стојановић Горан државна пракса Нови Сад РЛК Војводине 

172. 205548 Даутовић Славица државна пракса Нови Сад РЛК Војводине 

173. 200498 Катић Славољуб државна пракса Зрењанин РЛК Војводине 

174. 500280 Новаковић Татјана државна пракса Косовски РЛК КИМ 

175. 500063 Ђорђевић Јелица државна пракса Косовски РЛК КИМ 

176. 500309 Перић Владан државна пракса Косовски РЛК КИМ 

177. 305245 Тасић Данијела државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

178. 303084 Станишић Стева државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

179. 306678 Стеванић Марко државна пракса ИЈ 1 РЛК ЈИС 

180. 301001 Најдановић 
Мандић Вера државна пракса ИЈ 3 РЛК ЈИС 

181. 307397 Маринковић Бобан државна пракса ИЈ 4 РЛК ЈИС 

182. 302964 Ђорђевић 
Жунчић Снежана државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

183. 304087 Милосављевић Невена државна пракса ИЈ 2 РЛК ЈИС 

184. 302031 Стефановић Драган приватна пракса ИЈ 2 РЛК ЈИС 

185. 301776 Поповић Радмила државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

186. 305310 Стоиљковић Мирољуб приватна пракса ИЈ 3 РЛК ЈИС 

187. 302306 Крстић Наташа државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

188. 300537 Ђинђић Борис државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

189. 307600 Ђорђевић Ивана државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

190. 308311 Николић Слађана државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

191. 301619 Динић Љубомир државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

192. 304159 Илић Владимир државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

193. 306364 Голубовић Млађан државна пракса ИЈ 6 РЛК ЈИС 

194. 500093 Перић Зоран државна пракса Косовско-поморавски РЛК КИМ 

195. 406190 Спасојевић Јасна државна пракса Шабац РЛК ЦЗС

196. 400643 Џида Зорица државна пракса Ваљево РЛК ЦЗС 

197. 401008 Тошић Аксентије државна пракса Чачак РЛК ЦЗС 

198. 400429 Пантовић Михаило приватна пракса ИЈ 3 РЛК ЦЗС 

199. 405549 Вељковић Милорад државна пракса Аранђеловац, 
Крагујевац РЛК ЦЗС 

200. 407074 Пецић Марко државна пракса Аранђеловац, 
Крагујевац РЛК ЦЗС 

201. 405621 Протић Марија државна пракса Аранђеловац, 
Крагујевац РЛК ЦЗС 

202. 110403 Стојановић Милош државна пракса Звездара РЛК Београд 

203. 102490 Микић Надан државна пракса Звездара РЛК Београд 

204. 106855 Дуњић Радула државна пракса Звездара РЛК Београд 

205. 108567 Радивојевић Радомир државна пракса Звездара РЛК Београд 

206. 113880 Марковић Маја државна пракса Земун РЛК Београд 

207. 111440 Јовановић Владимир државна пракса Чукарица РЛК Београд 

208. 112213 Миленковић Душан државна пракса Чукарица РЛК Београд 

209. 108498 Петровић Снежана државна пракса Нови Београд РЛК Београд 

210. 105954 Миленковић Марија државна пракса Вождовац РЛК Београд 

211. 110495 Јанићијевић Александар државна пракса Вождовац РЛК Београд 

212. 102091 Поповић Љубиша државна пракса Земун РЛК Београд 

213. 104968 Лазић Љиљана државна пракса Звездара РЛК Београд 

214. 110416 Димитријев Игор државна пракса Звездара РЛК Београд 

215. 103661 Бараћ Нада државна пракса Нови Београд РЛК Београд 

216. 113498 Лукић Филип државна пракса Звездара РЛК Београд 

217. 112180 Витошевић Филип државна пракса Звездара РЛК Београд 

218. 106864 Младеновић Драган државна пракса Палилула РЛК Београд 

219. 111866 Вукићевић Милица државна пракса Звездара РЛК Београд 

220. 100300 Михајловић Слађана државна пракса Врачар РЛК Београд 

221. 111875 Јеремић Данило државна пракса Савски венац РЛК Београд 

222. 112507 Јоксимовић Стефан државна пракса Савски венац РЛК Београд 

223. 100559 Андрић Весна приватна пракса Нови Београд РЛК Београд 

224. 112849 Богосављевић Никола државна пракса Врачар РЛК Београд 

225. 112004 Булатовић Душан државна пракса Врачар РЛК Београд 

226. 100640 Батножић Владо државна пракса Савски венац РЛК Београд 

227. 104166 Горданић Маријана приватна пракса Нови Београд РЛК Београд 

228. 109038 Симић Љиљана државна пракса Звездара РЛК Београд 

229. 107426 Ћурчић Владимир приватна пракса Чукарица РЛК Београд 

230. 105293 Милосављевић Александра државна пракса Врачар РЛК Београд 

231. 111468 Пилиповић Филип државна пракса Стари град РЛК Београд 

232. 109824 Мишовић Јелена приватна пракса Нови Београд РЛК Београд 

233. 204022 Вешовић Горан приватна пракса Јужни Банат, Банат, 
Средњи Банат, Срем РЛК Војводине 

234. 205588 Будимски Михаела државна пракса Суботица РЛК Војводине 

235. 200160 Пјевић Мирослава приватна пракса Јужнобачки округ РЛК Војводине 

236. 204480 Омеровић Александар државна пракса Сремска Митровица РЛК Војводине 

237. 201609 Јовановић Слађана државна пракса Нови Сад РЛК Војводине 

238. 205326 Вујић Предраг државна пракса Панчево РЛК Војводине 

239. 205743 Стојилковић Таита државна пракса Нови Сад РЛК Војводине 

240. 200188 Гајић Снежана државна пракса Сомбор РЛК Војводине 

241. 205587 Козомора Татјана државна пракса Суботица РЛК Војводине 

242. 201249 Стојић Синиша приватна пракса Јужнобачки округ РЛК Војводине 

243. 203101 Хлодик Силва државна пракса Сомбор РЛК Војводине 

244. 201203 Крстић Љубица државна пракса Нови Сад РЛК Војводине 

избори 2018.
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245 403961 Маринковић Мирјана државна пракса Смедеревска 
Паланка, Смедерево РЛК ЦЗС 

246. 206564 Стефановић Владана државна пракса Нови Сад РЛК Војводине 

247. 305800 Ранковић Душанка државна пракса ИЈ 3 РЛК ЈИС 

248. 113752 Чолић Никола државна пракса Вождовац РЛК Београд 

249. 113205 Милошевић Бранислав државна пракса Вождовац РЛК Београд 

250. 104197 Вилендечић Весна државна пракса Вождовац РЛК Београд 

251. 108667 Костић Александра државна пракса Нови Београд РЛК Београд 

252. 500539 Турковић Ксенија државна пракса Косовско-митровачки РЛК КИМ 

253. 500172 Јаковљевић Синиша државна пракса Косовско-митровачки РЛК КИМ 

254. 500536 Ивановић Драган државна пракса Косовско-митровачки РЛК КИМ 

255. 500506 Савић Весна државна пракса Косовско-митровачки РЛК КИМ 

256. 500481 Вељковић Богољуб државна пракса Косовски РЛК КИМ 

257. 500531 Радосављевић Славиша државна пракса Косовско-митровачки РЛК КИМ 

258. 500586 Ђукић-Васић Горица државна пракса Косовско-митровачки РЛК КИМ 

259. 500730 Миљковић Милица државна пракса Косовско-митровачки РЛК КИМ 

260. 500689 Поповић Наташа државна пракса Косовски РЛК КИМ 

261. 100260 Милановић Зорица државна пракса Вождовац РЛК Београд 

262. 103079 Прелић Јасмина приватна пракса Звездара РЛК Београд 

263. 105836 Драгутиновић Градимир државна пракса Врачар РЛК Београд 

264. 201741 Динчић Јелена приватна пракса Јужни Банат, Банат, 
Средњи Банат, Срем РЛК Војводине 

265. 105763 Миловановић Срђан државна пракса Врачар РЛК Београд 

266. 403495 Селаковић Мирослав државна пракса Ужице, Пријепоље РЛК ЦЗС

267. 201260 Цвјетковић Бранка приватна пракса Јужнобачки округ РЛК Војводине 

268. 112150 Мисић Вања државна пракса Чукарица РЛК Београд 

269. 203011 Касап Ана државна пракса Сомбор РЛК Војводине

ЗБИРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ 
РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

РБ ИД Презиме Име пракса ИЈ РЛК 

1. 103934 Кокић Зоран Државна пракса Вождовац Београд 

2. 106805 Лазаров Сергеј Државна пракса Стари град Београд 

3. 103719 Јововић Милена Државна пракса Чукарица Београд 

4. 106138 Радуловић Марија Државна пракса Вождовац Београд 

5. 107318 Лазић Бранка Државна пракса Врачар Београд 

6. 107241 Јањушевић Весна Државна пракса Стари град Београд 

7. 100986 Ђорђевић Бобан Државна пракса Звездара Београд 

8. 107365 Милићевић Мирјана Државна пракса Вождовац Београд 

9. 108863 Трифуновић 
Балановић Драгана Државна пракса Вождовац Београд 

10. 110382 Топаловић Ивана Приватна пракса Стари град Београд 

11. 100781 Нешић Дејан Државна пракса Нови Београд Београд 

12. 107447 Лазић Бранислав Државна пракса Савски Венац Београд 

13. 107373 Максимовић Загорка Државна пракса Савски Венац Београд 

14. 100036 Лапчевић Мирјана Државна пракса Вождовац Београд 

15. 106308 Грујичић Сандра Државна пракса Нови Београд Београд 

16. 108353 Тодоровић Маја Државна пракса Обреновац Београд 

17. 108713 Гавриловић Оливера Државна пракса Вождовац Београд 

18. 100662 Јанковић Мирко Државна пракса Чукарица Београд 

19. 106311 Вујчић Исидора Државна пракса Нови Београд Београд 

20. 101170 Васовић Олга Државна пракса Нови Београд Београд 

21. 106222 Паспаљ Далибор Државна пракса Вождовац Београд 

22. 105370 Миладиновић 
Ђукановић Наташа Државна пракса Чукарица Београд 

23. 106356 Пушкаш Нела Државна пракса Нови Београд Београд 

24. 109348 Матановић Драгана Државна пракса Чукарица Београд 

25. 108735 Гаровић Ратко Државна пракса Вождовац Београд 

26. 100931 Ђорђевић Мира Државна пракса Земун Београд 

27. 102156 Цветковић Александра Државна пракса Нови Београд Београд 

28. 106187 Тасић Сања Државна пракса Нови Београд Београд 

29. 105096 Тасић Небојша Државна пракса Чукарица Београд 

30. 105099 Тасић Данијела Државна пракса Стари град Београд 

31. 112508 Дујовић Милош Државна пракса Палилула Београд 

32. 107291 Вукотић 
Павловић Весна Државна пракса Стари град Београд 

33. 103511 Димитријевић Јован Приватна пракса Чукарица Београд 

34. 110525 Павковић Бојан Државна пракса Чукарица Београд 

35. 102318 Узуновић Ксенија Државна пракса Нови Београд Београд 

36. 111393 Петровић Татјана Државна пракса Савски Венац Београд 

37. 109412 Миловановић Анђела Државна пракса Звездара Београд 

38. 112631 Шапоњски Душан Државна пракса Земун Београд 

39. 105533 Миловановић Јовица Државна пракса Звездара Београд 

40. 109636 Трајковић Горан Државна пракса Вождовац Београд 

41. 110403 Стојановић Милош Државна пракса Звездара Београд 

42. 102490 Микић Надан Државна пракса Звездара Београд 

43. 108667 Костић Александра Државна пракса Нови Београд Београд 

44. 106855 Дуњић Радула Државна пракса Звездара Београд 

45. 108567 Радивојевић Радомир Државна пракса Звездара Београд 

46. 113880 Марковић Маја Државна пракса Земун Београд 

47. 111440 Јовановић Владимир Државна пракса Чукарица Београд 

48. 112213 Миленковић Душан Државна пракса Чукарица Београд

49. 108498 Петровић Снежана Државна пракса Нови Београд Београд 

50. 110495 Јанићијевић Александар Државна пракса Вождовац Београд 

51. 111091 Сбутега 
Филиповић Оливера Државна пракса Врачар Београд 

52. 102091 Поповић Љубиша Државна пракса Земун Београд 

53. 104968 Лазић Љиљана Државна пракса Звездара Београд 

избори 2018. избори 2018.
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54. 111182 Павловић 
Настић Слађана Приватна пракса ИЈ Нови Београд Београд 

55. 110416 Димитријев Игор Државна пракса Звездара Београд 

56. 100953 Деспотовић 
Кушљевић Снежана Државна пракса Нови Београд Београд 

57. 103661 Бараћ Нада Државна пракса Нови Београд Београд 

58. 112719 Јовановић Тијана Приватна пракса Чукарица Београд 

59. 112191 Милинковић Милош Приватна пракса Звездара Београд 

60. 113498 Лукић Филип Државна пракса Звездара Београд 

61. 112180 Витошевић Филип Државна пракса Звездара Београд 

62. 103644 Јочић Кнежевић Данијела Државна пракса Вождовац Београд 

63. 100630 Игњатовић Љубомир Државна пракса Звездара Београд 

64. 110637 Љубенов Јасминка Државна пракса Чукарица Београд 

65. 111866 Вукићевић Милица Државна пракса Звездара Београд 

66. 100300 Михајловић Слађана Државна пракса Врачар Београд 

67. 111875 Јеремић Данило Државна пракса Савски Венац Београд 

68. 110775 Станковић Марко Државна пракса Стари град Београд 

69. 113932 Репац Стеван Државна пракса Стари град Београд 

70. 105554 Димитријевић Милован Државна пракса Нови Београд Београд 

71. 112507 Јоксимовић Стефан Државна пракса Савски Венац Београд 

72. 100260 Милановић Зорица Државна пракса Вождовац Београд 

73. 112849 Богосављевић Никола Државна пракса Врачар Београд 

74. 112004 Булатовић Душан Државна пракса Врачар Београд 

75. 113752 Чолић Никола Државна пракса Вождовац Београд 

76. 112764 Лешановић Јелена Државна пракса Вождовац Београд 

77. 113205 Милошевић Бранислав Државна пракса Вождовац Београд 

78. 100640 Батножић Владо Државна пракса Савски Венац Београд 

79. 105763 Миловановић Срђан Државна пракса Врачар Београд 

80. 114326 Лазић Радивоје Приватна пракса Звездара Београд 

81. 108817 Лазић 
Драгићевић Бранка Приватна пракса ИЈ Нови Београд Београд 

82. 102890 Шашић Маријана Приватна пракса Стари град Београд 

83. 110252 Ђорђевић Владимир Државна пракса Земун Београд 

84. 106864 Младеновић Драган Државна пракса Палилула Београд 

85. 109038 Симић Љиљана Државна пракса Звездара Београд 

86. 111704 Јовановић Желимир Државна пракса Вождовац Београд 

87. 111301 Стојановић Лејла Приватна пракса Стари град Београд 

88. 107531 Стојановић Весна Приватна пракса ИЈ Нови Београд Београд 

89. 104482 Марјанов Љубиша Државна пракса Стари град Београд 

90. 113329 Нешовић Јована Приватна пракса Стари град Београд 

91. 108097 Богдановић Весна Приватна пракса Звездара Београд 

92. 106575 Дрнда Фуад Приватна пракса Звездара Београд 

93. 105293 Милосављевић Александра Државна пракса Врачар Београд 

94. 112150 Мисић Вања Државна пракса Чукарица Београд 

95. 111468 Пилиповић Филип Државна пракса Стари град Београд 

96. 111188 Стевовски 
Радовић Јелена Приватна пракса Звездара Београд 

97. 101469 Блажић Соња Приватна пракса ИЈ Нови Београд Београд 

98. 112853 Миљковић 
Стојиљковић 

Ирена Приватна пракса ИЈ Нови Београд Београд 

99. 102323 Радић Јадранка Приватна пракса Стари град Београд 

100. 108114 Гвозденовић Елеонора Приватна пракса Стари град Београд 

101. 101136 Ковчин Владимир Приватна пракса Чукарица Београд 

102. 102861 Кекић Јасна Приватна пракса Стари град Београд 

103. 107170 Стефановић Бранко Државна пракса Палилула Београд 

104. 101031 Ђурђевић 
Старовић Ивана Државна пракса Чукарица Београд 

105. 111793 Петровић Ксенија Државна пракса Вождовац Београд 

106. 105836 Драгутиновић Градимир државна пракса Врачар Београд

ЗБИРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ 
РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

РБ ИД Презиме Име пракса ИЈ РЛК 

1. 200415 Петровић Саша Приватна пракса Јужни Банат, Банат, 
Средњи Банат, Срем Војводина 

2. 202560 Ждрале Здравко Државна пракса Зрењанин Војводина 

3. 204320 Кнежевић Владимир Државна пракса Нови Сад Војводина 

4. 201345 Шево Мирослава Државна пракса Сремска Митровица Војводина 

5. 202450 Малешевић Светлана Државна пракса Нови Сад Војводина 

6. 200087 Сакач Дејан Државна пракса Нови Сад Војводина 

7. 205758 Захорјански Дејан Државна пракса Врбас Војводина 

8. 200637 Тачић Јадран Приватна пракса 
Северни Банат, 
Северна Бачка, 
Западна Бачка 

Војводина 

9. 202004 Неатница Јукић Олгица Државна пракса Нови Сад Војводина 

10. 200722 Трећаков Томислав Државна пракса Нови Сад Војводина 

11. 201371 Секуловић Наташа Државна пракса Сремска Митровица Војводина 

12. 202588 Оморан Јон Државна пракса Вршац Војводина 

13. 203531 Плетикосић Ивана Државна пракса Суботица Војводина 

14. 203311 Јовановић Братислав Државна пракса Зрењанин Војводина 

15. 203434 Јерковић Бранислава Државна пракса Кикинда Војводина 

16. 205850 Илић Весна Државна пракса Сомбор Војводина 

17. 201754 Влаов Жарков Олга Државна пракса Нови Сад Војводина 

18. 201595 Вуликић Небојша Државна пракса Нови Сад Војводина 

19. 200176 Димитријевић Градимир Државна пракса Нови Сад Војводина 

20. 205658 Илинчић Марко Државна пракса Нови Сад Војводина 

21. 200714 Миличевић Бранко Државна пракса Нови Сад Војводина 

22. 205706 Хајдин 
Пошарац Нина Државна пракса Сомбор Војводина 

избори 2018. избори 2018.
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23. 203423 Јаконић Јован Државна пракса Кикинда Војводина 

24. 201857 Лучић Прокин Александра Државна пракса Нови Сад Војводина 

25. 206564 Стефановић Владана Државна пракса Нови Сад Војводина 

26. 204214 Стефановић Владан Државна пракса Нови Сад Војводина 

27. 204303 Трифуновић Јасна Државна пракса Нови Сад Војводина 

28. 205548 Даутовић Славица Државна пракса Нови Сад Војводина 

29. 200828 Врачарић Владимир Државна пракса Нови Сад Војводина 

30. 200036 Стејин Владислава Приватна пракса Јужнобачки округ Војводина 

31. 206512 Рњак Душан Државна пракса Суботица Војводина 

32. 203974 Прегун Надежда Државна пракса Нови Сад Војводина 

33. 202524 Вемић Драган Државна пракса Врбас Војводина 

34. 203901 Вукићевић Гордана Државна пракса Врбас Војводина 

35. 200848 Вуковић Миливоје Државна пракса Нови Сад Војводина 

36. 200541 Радовић Мирослав Приватна пракса Јужни Банат, Банат, 
Средњи Банат, Срем Војводина 

37. 207861 Краљевић Владимир Приватна пракса Јужнобачки округ Војводина 

38. 201609 Јовановић Слађана Државна пракса Нови Сад Војводина 

39. 205308 Овука Слободан Државна пракса Панчево Војводина 

40. 205261 Алексић Тања Државна пракса Панчево Војводина 

41. 205743 Стојилковић Таита Државна пракса Нови Сад Војводина 

42. 200188 Гајић Снежана Државна пракса Сомбор Војводина 

43. 201716 Голубовић Ненад Државна пракса Сремска Митровица Војводина 

44. 206666 Томић Мирослав Државна пракса Нови Сад Војводина 

45. 205552 Гондош Атила Државна пракса Врбас Војводина 

46. 200058 Убавић Милан Приватна пракса Јужнобачки округ Војводина 

47. 202240 Божић Бојан Државна пракса Нови Сад Војводина 

48. 203610 Маљановић Мирсад Државна пракса Суботица Војводина 

49. 203170 Пековић 
Дринчић Ванда Државна пракса Сомбор Војводина 

50. 204820 Лазић Александар Државна пракса Зрењанин Војводина 

51. 201008 Ердељан 
Николић Јасмина Државна пракса Нови Сад Војводина 

52. 200721 Трећаков Снежана Државна пракса Нови Сад Војводина 

53. 205375 Ковачевић Драган Приватна пракса Јужнобачки округ Војводина

54. 205406 Сеги Перге Ализ Приватна пракса 
Северни Банат, 
Северна Бачка, 
Западна Бачка 

Војводина 

55. 205368 Ковијанић Милан Државна пракса Панчево Војводина 

56. 205585 Гагић Сања Државна пракса Суботица Војводина 

57. 201203 Крстић Љубица Државна пракса Нови Сад Војводина 

58. 202248 Стантић Томислав Приватна пракса Јужнобачки округ Војводина 

59. 201686 Живановић Жељко Државна пракса Нови Сад Војводина 

60. 204147 Родић Гордана Државна пракса Кикинда Војводина 

61. 201872 Братић Мирјана Државна пракса Нови Сад Војводина 

62. 203011 Касап Ана Државна пракса Сомбор Војводина

избори 2018.

ЗБИРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ 
РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

РБ ИД Презиме Име пракса ИЈ РЛК 

1. 303105 Радосављевић Александар Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

2. 301650 Цветковић Данијела Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

3. 302115 Стојиљковић Горан Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

4. 306735 Кртинић Дане Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

5. 303577 Ристић Лидија Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

6. 304158 Милошевић Зоран Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

7. 301400 Савовић Миодраг Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

8. 300300 Јовановић Јовица Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

9. 304323 Костић Јован Државна пракса ИЈ8 Југоисточна Србија 

10. 302400 Симић Милан Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

11. 301297 Николић Петар Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

12. 302138 Ђорђевић Драган Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

13. 304150 Стојановић Кристина Приватна пракса ИЈ2 Југоисточна Србија 

14. 305197 Живковић Саша Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

15. 305457 Банковић Весна Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

16. 300697 Здравковић Снежана Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

17. 304071 Николић Кристијан Државна пракса ИЈ2 Југоисточна Србија 

18. 304211 Игњатовић Ирена Државна пракса ИЈ8 Југоисточна Србија 

19. 307552 Милошевић 
Миленовић Надица Приватна пракса ИЈ2 Југоисточна Србија 

20. 305637 Пантић Звонимир Државна пракса ИЈ3 Југоисточна Србија 

21. 302013 Митић Ирена Приватна пракса ИЈ2 Југоисточна Србија 

22. 304651 Дељанин Илић Марина Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

23. 305282 Илић Стеван Приватна пракса ИЈ2 Југоисточна Србија 

24. 300411 Шарац Братислава Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

25. 306283 Николић Стевица Државна пракса ИЈ8 Југоисточна Србија 

26. 304615 Радосављевић Весна Државна пракса ИЈ3 Југоисточна Србија 

27. 305212 Станковић Сузана Државна пракса ИЈ7 Југоисточна Србија 

28. 304512 Манојловић Милан Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

29. 301632 Трајановић Љиљана Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

30. 304133 Тасић Томислав Државна пракса ИЈ8 Југоисточна Србија 

31. 303949 Лечић Радмила Државна пракса ИЈ5 Југоисточна Србија 

32. 304473 Митић Жарко Државна пракса ИЈ9 Југоисточна Србија 

33. 300133 Миленковић Слађана Приватна пракса ИЈ2 Југоисточна Србија 

34. 304579 Поповић Дејан Државна пракса ИЈ9 Југоисточна Србија 

35. 304217 Станковић Александар Државна пракса ИЈ8 Југоисточна Србија 

36. 302922 Михајловић Драган Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

37. 302285 Бранковић Србобран Државна пракса ИЈ4 Југоисточна Србија 

38. 304855 Ничић Бранислав Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

39. 304353 Митић-Коцић Драгана Државна пракса ИЈ8 Југоисточна Србија 

40. 300369 Стојановић Василка Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

избори 2018.
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41. 303114 Бошковић Маја Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

42. 300392 Милетић Драгана Државна пракса ИЈ5 Југоисточна Србија 

43. 300274 Зајић Саша Државна пракса ИЈ5 Југоисточна Србија 

44. 302178 Аздејковић Ружица Државна пракса ИЈ5 Југоисточна Србија 

45. 303642 Арсић Драгана Државна пракса ИЈ5 Југоисточна Србија 

46. 305008 Петровић Сунчица Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

47. 305743 Антонијевић Славиша Државна пракса ИЈ4 Југоисточна Србија 

48. 305048 Ноцић Братислав Државна пракса ИЈ9 Југоисточна Србија 

49. 305696 Богдановић Горан Државна пракса ИЈ3 Југоисточна Србија 

50. 305800 Ранковић Душанка Државна пракса ИЈ3 Југоисточна Србија 

51. 305323 Китановић Драган Државна пракса ИЈ9 Југоисточна Србија 

52. 300414 Илић Ненад Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

53. 305074 Јовановић Лела Државна пракса ИЈ9 Југоисточна Србија

54. 304723 Младеновић Славица Приватна пракса ИЈ3 Југоисточна Србија 

55. 300709 Радисављевић Миша Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

56. 303096 Јоксимовић 
Стевановић Драгана Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

57. 304089 Пуслојић Зоран Државна пракса ИЈ2 Југоисточна Србија 

58. 304407 Дидић Живорад Приватна пракса ИЈ1 Југоисточна Србија 

59. 300070 Јовић Зоран Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

60. 305532 Стојановић Перица Државна пракса ИЈ7 Југоисточна Србија 

61. 305245 Тасић Данијела Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

62. 303084 Станишић Стева Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

63. 306678 Стеванић Марко Државна пракса ИЈ1 Југоисточна Србија 

64. 304692 Михајловић 
Јовановић Лела Државна пракса ИЈ4 Југоисточна Србија 

65. 302964 Ђорђевић 
Жунчић Снежана Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

66. 304087 Милосављевић Невена Државна пракса ИЈ2 Југоисточна Србија 

67. 305934 Чучулановић Дејан Државна пракса ИЈ2 Југоисточна Србија 

68. 302031 Стефановић Драган Приватна пракса ИЈ2 Југоисточна Србија 

69. 301776 Поповић Радмила Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

70. 305310 Стоиљковић Мирољуб Приватна пракса ИЈ3 Југоисточна Србија 

71. 306208 Милошевић Игор Приватна пракса ИЈ3 Југоисточна Србија 

72. 302306 Крстић Наташа Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

73. 300423 Јовановић Зорица Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

74. 302497 Бојанић Владмила Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

75. 300537 Ђинђић Борис Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

76. 307600 Ђорђевић Ивана Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

77. 308311 Николић Слађана Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

78. 301619 Динић Љубомир Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

79. 303020 Бошковић Лазар Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

80. 304159 Илић Владимир Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија 

81. 306364 Голубовић Млађан Државна пракса ИЈ6 Југоисточна Србија

ЗБИРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ 
РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ ЦЕНТРАЛНЕ И ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ 

РБ ИД Презиме Име пракса ИЈ РЛК

1. 404928 Нуковић Јусуф Државна пракса Нови Пазар Централна и западна Србија 

2. 404826 Дабетић 
Недељковић Снежана Државна пракса Нови Пазар Централна и западна Србија 

3. 404539 Јовић Александар Државна пракса Краљево Централна и западна Србија 

4. 404281 Вукашиновић Срђан Државна пракса Краљево Централна и западна Србија 

5. 406652 Младеновић Горан Државна пракса Јагодина Централна и западна Србија 

6. 403448 Гојгић 
Вилотијевић Мирјана Државна пракса Ужице, Пријепоље Централна и западна Србија 

7. 401837 Милутиновић Наташа Државна пракса Јагодина Централна и западна Србија 

8. 406659 Јелисавчић Мирјана Државна пракса Ужице, Пријепоље Централна и западна Србија 

9. 405283 Марковић Марија Државна пракса Ужице, Пријепоље Централна и западна Србија 

10. 402613 Дражовић Добрила Приватна пракса ИЈ 2 Централна и западна Србија 

11. 402071 Андрејић Лидија Државна пракса Ћуприја Централна и западна Србија 

12. 407368 Прокић Ђорђе Државна пракса Ћуприја Централна и западна Србија 

13. 402785 Арсић Драган Приватна пракса ИЈ 3 Централна и западна Србија 

14. 403469 Кнежевић Велимир Државна пракса Ужице, Пријепоље Централна и западна Србија 

15. 401493 Петровић Рада Државна пракса Чачак Централна и западна Србија 

16. 402233 Рангелов 
Кулезић Јасмина Државна пракса Лозница Централна и западна Србија 

17. 406551 Ковачевић Зоран Државна пракса Лозница Централна и западна Србија 

18. 404618 Ковачевић Зорица Државна пракса Чачак Централна и западна Србија 

19. 403373 Ђенадић Вељко Државна пракса Ужице, Пријепоље Централна и западна Србија 

20. 400698 Терзић Вера Државна пракса Ваљево Централна и западна Србија 

21. 402386 Лазаревић Јасмина Државна пракса Шабац Централна и западна Србија 

22. 404548 Васиљевић Љубинко Државна пракса Нови Пазар Централна и западна Србија 

23. 403850 Миловановић Драган Државна пракса Шабац Централна и западна Србија 

24. 405434 Поткрајац Милош Државна пракса Краљево Централна и западна Србија 

25. 401224 Давинић Јелена Државна пракса Аранђеловац, 
Крагујевац Централна и западна Србија 

26. 407131 Тодоровић Бранислав Државна пракса Смедеревска 
Паланка, Смедерево Централна и западна Србија 

27. 400078 Поповић Борисав Приватна пракса ИЈ 4 Централна и западна Србија 

28. 402957 Булатовић Владимир Државна пракса Аранђеловац, 
Крагујевац Централна и западна Србија 

29. 401473 Станковић Весна Државна пракса Аранђеловац, 
Крагујевац Централна и западна Србија 

30. 401157 Миловановић Драган Државна пракса Аранђеловац, 
Крагујевац Централна и западна Србија 

31. 404169 Богојевић Радисав Државна пракса Аранђеловац, 
Крагујевац Централна и западна Србија 

32. 404225 Милорадовић Владимир Државна пракса Аранђеловац, 
Крагујевац Централна и западна Србија

33. 401698 Ђорђевић Горан Државна пракса Аранђеловац, 
Крагујевац Централна и западна Србија 

избори 2018.
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34. 402030 Весић Весна Државна пракса Ћуприја Централна и западна Србија 

35. 403961 Маринковић Мирјана Државна пракса Смедеревска 
Паланка, Смедерево Централна и западна Србија 

36. 403971 Мајсторовић 
Шепецановић Славица Државна пракса Смедеревска 

Паланка, Смедерево Централна и западна Србија 

37. 403495 Селаковић Мирослав Државна пракса Ужице, Пријепоље Централна и западна Србија 

38. 404878 Исламовић 
Аличковић Мирсала Државна пракса Нови Пазар Централна и западна Србија 

39. 400016 Јовановић Бранко Приватна пракса ИЈ 3 Централна и западна Србија 

40. 406537 Павловић Дејан Државна пракса Шабац Централна и западна Србија 

41. 406190 Спасојевић Јасна Државна пракса Шабац Централна и западна Србија 

42. 401008 Тошић Аксентије Државна пракса Чачак Централна и западна Србија 

43. 400076 Тодоровић Драган Државна пракса Ћуприја Централна и западна Србија 

44. 401683 Јовановић Момир Државна пракса Ћуприја Централна и западна Србија 

45. 401614 Живановић Сандра Приватна пракса ИЈ 3 Централна и западна Србија 

46. 401583 Раванић Драган Приватна пракса ИЈ 3 Централна и западна Србија 

47. 403587 Недељковић 
Митрески Јасна Државна пракса Смедеревска 

Паланка, Смедерево Централна и западна Србија 

48. 405549 Вељковић Милорад Државна пракса Аранђеловац, 
Крагујевац Централна и западна Србија 

49. 400146 Софронић Дејан Државна пракса Ваљево Централна и западна Србија 

50. 407784 Станић Милоје Приватна пракса ИЈ 2 Централна и западна Србија 

51. 403992 Ђорђевић Владимир Државна пракса Смедеревска 
Паланка, Смедерево Централна и западна Србија

ЗБИРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ 
РЕГИОНАЛНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ 

РБ ИД Презиме Име пракса ИЈ РЛК 

1. 500057 Петровић Јордан Државна пракса Косовски Косово и Метохија 

2. 500605 Ковачевић Надица Државна пракса Косовско-митровачки Косово и Метохија 

3. 500841 Павловић Бојан Државна пракса Пећки и Призренски Косово и Метохија 

4. 500004 Чанковић Славица Државна пракса Косовски Косово и Метохија 

5. 500427 Чанковић Петар Државна пракса Косовски Косово и Метохија 

6. 500747 Младеновић Саша Државна пракса Косовски Косово и Метохија 

7. 500009 Крстичић Саша Државна пракса Косовски Косово и Метохија 

8. 500322 Милановић Звездан Државна пракса Косовски Косово и Метохија 

9. 500062 Пантић Драгана Државна пракса Пећки и Призренски Косово и Метохија 

10. 500723 Петровић Зоран Државна пракса Косовско-поморавски Косово и Метохија 

11. 500373 Мирковић Златица Државна пракса Косовски Косово и Метохија 

12. 500367 Мирковић Милош Државна пракса Косовски Косово и Метохија 

13. 500279 Младеновић Јован Државна пракса Косовски Косово и Метохија 

14. 500502 Андрић Милутин Државна пракса Косовско-митровачки Косово и Метохија 

15. 500862 Кастратовић Драгоје Државна пракса Косовско-митровачки Косово и Метохија 

16. 500280 Новаковић Татјана Државна пракса Косовски Косово и Метохија 

17. 500063 Ђорђевић Јелица Државна пракса Косовски Косово и Метохија 

18. 500309 Перић Владан Државна пракса Косовски Косово и Метохија 

19. 500113 Петронијевић Миодраг Државна пракса Косовско-поморавски Косово и Метохија 

20. 500128 Трајковић Виолета Државна пракса Косовско-поморавски Косово и Метохија 

21. 500172 Јаковљевић Синиша Државна пракса Косовско-митровачки Косово и Метохија 

22. 500536 Ивановић Драган Државна пракса Косовско-митровачки Косово и Метохија 

23. 500506 Савић Весна Државна пракса Косовско-митровачки Косово и Метохија 

24. 500481 Вељковић Богољуб Државна пракса Косовски Косово и Метохија 

25. 500531 Радосављевић Славиша Државна пракса Косовско-митровачки Косово и Метохија 

26. 500586 Ђукић-Васић Горица Државна пракса Косовско-митровачки Косово и Метохија 

27. 500556 Гаљак Сузана Државна пракса Косовско-митровачки Косово и Метохија 

28. 500730 Миљковић Милица Државна пракса Косовско-митровачки Косово и Метохија 

29. 500528 Радојевић Горан Државна пракса Косовско-митровачки Косово и Метохија 

30. 500689 Поповић Наташа Државна пракса Косовски Косово и Метохија 

31. 500561 Савић Зоран Државна пракса Косовско-митровачки Косово и Метохија 

32. 500804 Влашковић Татјана Државна пракса Косовско-митровачки Косово и Метохија
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п
о се бан од бор за се кун дар ну и тер ци јар ну 
здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си 
ле кар ске ко мо ре Ср би је је на сед ни ци одр-
жа ној 22. де цем бра 2017. у кра гу јев цу, до-

нео за кљу чак да је је дан од основ них пред у сло ва за 
успе шно уво ђе ње си сте ма ди јаг но стич ки срод них 
гру па у Ср би ји и еду ка ци ја за по сле них у здрав стве-
ним уста но ва ма, због че га је пред ло же но да се пре-
ко управ ног од бо ра лкС упу ти ини ци ја ти ва пре ма 
Рф зо и ми ни стар ству здра вља да спро ве ду еду ка-
ци ју за по сле них у здрав стве ним уста но ва ма. 

обра зло же ње за до но ше ње та квог за кључ ка је-
сте чи ње ни ца да је ле ка ри ма и ру ко вод стви ма 
здрав стве них уста но ва у Ср би ји, у нај ве ћем бро-
ју слу ча је ва не ја сно ка ко се фи нан си ра рад, као и 
функ ци о ни са ње здрав стве них уста но ва. због те 
чи ње ни це, као и због чи ње ни це да ле ка ри кроз 
шко ло ва ње ни су има ли при ли ке да се упо зна ју са 
мо де ли ма фи нан си ра ња здрав стве них оси гу ра ња, 
у Ср би ји по сто ји огром но не ра зу ме ва ње пој мо ва 
„ди јаг но стич ки срод не гру пе“, „кли нич ки пу те ви“ 
и слич но. исто вре ме но, чи ње ни ца је да ле ка ри у 
Ср би ји не ма ју, из објек тив них раз ло га, раз ви је ну 
свест о нео п ход но сти де таљ ног и пре ци зног из-
ве шта ва ња пре ма фон ду и да ће се, у бу дућ но сти, 
мо ра ти при хва ти ти чи ње ни ца да се о сред стви ма 
фон да мо ра во ди ти ра чу на у сва ко днев ном ра ду. 
тре ба има ти у ви ду да је ово им пе ра тив у про це-
су при кљу че ња европ ској уни ји.  

ДИЈАГНОСТИЧКИ 
СРОДНИ ПУТЕВИ
Закључак

– Си стем је сло жен и тре ба га по сте пе но при ме-
њи ва ти и им пле мен ти ра ти

– за вре ме при ме не у проб ном пе ри о ду од 2 – 6 
ме се ци у 5 здрав стве них цен та ра у Ср би ји по ка-
зао се ко ри стан

– из вр ши ти те мељ ну ана ли зу оства ре них ре зул та-
та и при ла го ди ти на шем здрав стве ном си сте му

– као „жив си стем“ ко ри го ва ти га то ком при ме-
њи ва ња

– нај ре ал ни ји на чин фи нан си ра ња

Предлог

– еду ко ва ти од ре ђе ни број љу ди ко ји ће га у сво-
јој здрав стве ној уста но ви при ме њи ва ти (пра ће њем 
и ши фри ра њем услу га)

– пе ри о дич но (на 3 ме се ца) пра ви ти пре се ке и уз 
уче шће пред став ни ка Рф зо ор га ни зо ва ти кон сул-
та ци је ра ди по бољ ша ња и уна пре ђе ња си сте ма

Закључак

– уса гла си ти дСг са мкб 10 (ме ђу на род ном кла-
си фи ка ци јом бо ле сти)

Предлог

– по све ти ти по себ ну па жњу про бле му од ре ђи ва ња 
тзв. во де ћих и спо ред них ди јаг но за у слу ча је ви ма 
по сто ја ња ви ше ди јаг но за код па ци је на та

КЛИНИЧКИ ПУТЕВИ

Закључак

– кли нич ки пу те ви су уте ме ље ни на во ди чи ма 
до бре кли нич ке прак се

– кроз при ме ну их тре ба раз ви ја ти
– по зи тив на стра на је што се при ме њу ју на све 

гра ђа не под јед на ко
– кли нич ки пу те ви кроз стан дар ди за ци ју про-

це ду ре и те ра пи је сма њу ју мо гућ ност про пу ста 
људ ског фак то ра

– не са гла сност у при ме ни и за кон ским про пи си-
ма је до ве ла до од у ста ја ња од уво ђе ња кли нич ких 
пу те ва по сле про јек та ко ји је спро во ђен од стра не 
ми ни стар ства здра вља (у окви ру дилС про јек та) 

– због не до стат ка за кон ске ре гу ла ти ве до ла зи ло 
је до ду пли ра ња до ку мен та ци је

Предлог

– за ко ном га ре гу ли са ти и из јед на чи ти са исто-
ри јом бо ле сти

Закључак

– ле кар ска ко мо ра Ср би је тре ба да бу де укљу че-
на у фор ми ра њу ли сте струч ња ка за ме ди цин ска 
сред ства при аген ци ји за ме ди цин ска сред ства. 

по Сит зз у дп лкС је на ис тој сед ни ци пред ла-
жио и да ди рек тор ор га ни зу је са ста нак са ле ка ри-
ма, чла но ви ма од бо ра за здра вље и по ро ди цу Скуп-
шти не РС и да пре не се пред ло ге за из ме ну за ко на о 
здрав стве ној за шти ти ко ји се од но се на де жур ства, 
пре ко вре ме ни и до пун ски рад, а ко је ни су ушле у 
на црт за ко на о здрав стве ној за шти ти.   

председник по за Сит у државној пракси
Прим. мр сц. мед. др Снежана Ковачевић

Активности ЛекАрске коморе србије

закључци поСебног одбоРаза СекундаРну 
и теРцијаРну здРавСтвену заштиту лкС

едукацијом 
до уСпешног 
увоЂења 
нових СиСтема 
// у СРбији поСтоји огРомно неРазумевање појмова као 
што Су дијагноСтички СРодне гРупе, клинички путеви и један 
од оСновних пРедуСлова за уСпешно увоЂење тих СиСтема је 
и едукација запоСлених у здРавСтвеним уСтановама //

Одлука уО лкС

на седници управног одбора лекарске коморе 
Србије одржаној 31. јануара 2018. године доне-
та је одлука да се усвоје закључци и предлози 
посебног одбора за секундарну и терцијар-
ну здравствену заштиту у државној пракси 
лекарске коморе Србије на седници одржаној 
22. децембра 2017. године у крагујевцу.

одлука уо лкС

залагање лкС 
за вРедновање 

СпецифичноСти 
лекаРСке 

пРофеСије

управ ни од бор ле кар ске ко мо ре Ср би је је не-
за до во љан вред но ва њем рад них ме ста ле ка ра 
у здрав ству као и ме то до ло ги јом вред но ва ња 
рад них ме ста, због че га је на сед ни ци одр жа-
ној 26. фе бру а ра 2018. го ди не до не та од лу ка 
да се на ста ви са ак тив но сти ма и из но ше њем 
ста во ва лкС на ту те му, ка ко пред над ле жним 
ми ни стар ством за др жав ну упра ву и ло кал ну 
са мо у пра ву, та ко и у јав но сти.

под се ћа мо да је ле кар ска ко мо ра Ср би је у 
про це су до но ше ња за ко на о за по сле ним у јав-
ним слу жба ма то ком про шле го ди не у ви ше 
на вра та пред ла га ла да ле ка ри, због зна ча ја и 
спе ци фич но сти свог по сла, тре ба да бу ду из у-
зе ти из тог за ко на, по угле ду на по ли ци ју, вој-
ску, суд ство и да пи та ње по ло жа ја ле ка ра, због 
спе ци фич но сти про фе си је ко ју оба вља ју тре-
ба да, у окви ру за ко на бу де ре гу ли са но по себ-
ним одељ ком или да се до не се по се бан за кон 
о ле кар ству. ле ка ри на осно ву ду жи не и на чи-
на шко ло ва ња, спе ци јал но сти, те жи не по сла и 
свих дру гих кри те ри ју ма, не мо гу да се по ре де 
са дру гим за по сле ним у јав ним слу жба ма. у 
си сте му пла та, ка та ло гу рад них ме ста, ле ка ри 
мо ра ју за у зе ти нај ви ше плат не раз ре де. С об-
зи ром на спе ци фич но сти оба вља ња ле кар ске 
про фе си је на при мар ном, се кун дар ном и тер-
ци јар ном ни воу, као и по спе ци јал но сти ма и 
суб спе ци јал но сти ма, ве шти на ма и зна њи ма те 
на осно ву по сто је ћих рад них ме ста, сма тра мо да 
из ра да аде кват ног ка та ло га рад них ме ста ни је 
мо гу ћа без ак тив ног уче шћа ле кар ске ко мо ре 
Ср би је и на ста ви ће мо да се за ла же мо за ин те-
рес ле кар ске про фе си је у том по гле ду.
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здРавСтво 
на евРопСком 
путу
// у Склопу поСете делегације из немачке, лекаРСка комоРа СРбије 
оРганизовала је фоРум о изазовима који Се налази пРед здРавСтвеним 
СиСтемом СРбије у пРоцеСу евРоинтегРација // о Својим иСкуСтвима 
и изазовима у оРганизацији здРавСтва, као и о положају и улози лекаРа 
у здРавСтвеном СиСтему гововРили Су пРедСтавници најРелевантнијих 
инСтитуција здРавСтвеног СиСтема из СРбије и гоСти из немачке //

н
а фо ру му под на зи вом „иза зо ви здрав-
стве ног си сте ма Ср би је у про це су при-
бли жа ва ња европ ској уни ји – ис ку ства 
не мач ке“ ко ји је одр жан 8. фе бру а ра 2018. 

го ди не у хо те лу м у бе о гра ду, уче ство ва ли су ви-
со ки пред став ни ци свих ре ле вант них др жав них 
ин сти ту ци ја у здрав стве ном си сте му – ми ни-
стар ства здра вља РС, ин сти ту та за јав но здра вље 
др ми лан јо ва но вић ба тут, Ре пу блич ког фон да 
за здрав стве но оси гу ра ње, за јед но са ле кар ском 
ко мо ром Ср би је. о здрав стве ном си сте му не мач-
ке на фо ру му су го во ри ли пред став ни ци не мач-
ке ме ди цин ске асо ци ја ци је и удру же ња ле ка ра 
не мач ке. де ле га ци ја из не мач ке би ла је у по се-
ти Ср би ји у окви ру ак тив но сти ле кар ске ко мо ре 
Ср би је на по љу ме ђу на род не са рад ње. 

Скуп је отво рио др ми лан ди нић, ди рек тор ле кар-
ске ко мо ре Ср би је а ис пред ми ни стар ства здра вља 
Ре пу бли ке Ср би је, де ле га ци ји из не мач ке и свим 
при сут ним обра тио се проф. др фе ренц виц ко, др-
жав ни се кре тар ис та кав ши да је Ср би ја ове го ди не 
на пре до ва ла са по след њег ме ста на еСци ли сти, 
на ком је би ла пре че ти ри го ди не, на 20. ме сто ко је 
де ли са ита ли јом и да се бо ље ко ти ра од свих бив-

ших чла ни ца СфРј, ис пред је са мо Сло ве ни ја. то је 
углав ном за слу га уво ђе ња ин фор ма тич ких си сте-
ма у здрав ство по след њих го ди на, а ка ко је проф. 
др виц ко на по ме нуо, већ ду же вре ме на се ра ди на 
про ме ни на чи на фи нан си ра ња здрав ства Ср би је 
где је ис ку ство ко ле га из не мач ке ко је се мо гло чу-
ти на фо ру му, вр ло дра го це но. 

„Ср би ја је за гри зла јед на ве ли ки за ло гај, ра чу-
на ју ћи да ће си стем пла ћа ња бол ни ца по ди јаг но-
стич ки срод ним гру па ма (дСг) уве сти за три до пет 
го ди на. тре нут но има мо 14 бол ни ца у пи лот про-
јек ту ко је се од 1. ја ну а ра 2018. го ди не фи нан си ра-
ју по дСг си сте му и за пра во пр ви пут мо же мо да 
ком па ри ра мо бол ни це кроз учи нак оде ље ња, ле-
ка ра и мо ћи ће мо да ви ди мо шта ко и на ко ји на-
чин ра ди и са дру ге стра не, ко ли ко тро ши ре сур са 
за исти тај рад“, ре као је он. //

ПрОграм ФОрума 
лЕкарСкЕ кОмОрЕ СрБИЈЕ

I –  Представљање здравствених 
система Немачке и Србије 

Др Ра мин Пар са-Пар си, Не мач ка ме ди цин-
ска асо ци ја ци ја „здрав стве ни си стем у Ре пу-
бли ци не мач кој“ 

Др Ве ри ца Јо ва но вић, Ин сти тут за јав но 
здра вље Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут „здрав-
стве ни си стем у Ре пу бли ци Ср би ји“

II –  Место лекара 
 у здравственом систему 

До мен Под нар, Не мач ка ме ди цин ска асо-
ци ја ци ја „уло га ле ка ра у здрав стве ном си сте-
му Ре пу бли ке не мач ке“

Др Ми лан Ди нић, Ле кар ска ко мо ра Ср би-
је “ле ка ри у Ре пу бли ци Ср би ји – ис тра жи ва ња 
ле кар ске ко мо ре Ср би је“

III –  Увођење ДСГ система 
у здравство у Србији

Ар мин Ехл, Син ди кат ле ка ра Не мач ке „на-
чин пла ћа ња у здрав ству и дСг си стем у Ре пу-
бли ци не мач кој“

Др Си мо Ву ко вић, Дру ги про је кат раз во ја 
здрав ства Ср би је „уво ђе ње но вог на чи на фи-
нан си ра ња бол ни ца у Ср би ји“ 

Го ра на То ма но вић и Ма ри ја на Ми ћић, Ре-
пу блич ки фонд за здрав стве но оси гу ра ње 
„на чин и ме то до ло ги ја уго ва ра ња са здрав стве-
ним уста но ва ма и на чин кон тро ле“

Проф. др Ференц Вицко, државни секретар 
Министарства здравља РС
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не мач ка ме ди цин ска асо ци ја ци ја и ле кар ска 
ко мо ра Ср би је већ го ди на ма те сно са ра ђу ју и та 
са рад ња је све ја ча. има мо ре дов не би ла те рал не 
са стан ке ко ји су при ли ка за раз ме ну ис ку ства. 

не мач ка је зе мља ко ја има 16 са ве зних др жа ва и 
јав но здрав ство је у њи хо вој над ле жно сти. на сна-
зи је би змар ков мо дел здрав стве ног оси гу ра ња и 
има мо ком би на ци ју при ват них и јав них пру жа ла ца 
здрав стве них услу га, као и ком би на ци ју у пла ћа-
њу оси гу ра ња. оно што је спе ци фич но за не мач ки 
си стем је да по сто ји са мо у пра ва, ка ко ка да се ра-
ди о пру жа о ци ма услу га, та ко и оних ко ји пла ћа-
ју, од но сно фон до ва оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња.

у не мач кој жи ви 81 ми ли он 
ста нов ни ка, а бдп по ста нов-
ни ку је 38.000 евра и а за здрав-
ство се из два ја око 4.000 евра 
по ста нов ни ку, што је 11,3 од сто 
бдп-а не мач ке. из два ја ња су 
се у по след ње вре ме ма ло по-
ве ћа ла али не то ли ко ко ли ко у 
дру гим зе мља ма и за здрав ство се из два ја око 344 
ми ли јар де евра го ди шње и то:

•  58,1 одсто се ге не ри ше кроз оба ве зно 
здрав стве но оси гу ра ње

•  13.4 одсто чи не пла ћа ња ста нов ни штва 
– пар ти ци па ци је и пла ћа ње из џе па

•  8.9 одсто до ла зи из при ват ног оси гу ра ња
•  8.1 одсто је удео ду го роч нго 

здрав стве ног оси гу ра ња
•  4.4 одсто чи не фи нан си ра ња 

из др жав них (јав них) из во ра.

не мач ка је 1995. го ди не уве ла та ко зва но ду го роч-
но здрав стве но оси гу ра ње, за шта се из два ја углав-
ном 2,5 од сто бру то пла те а на ме ње но је бол нич ком 
ле че њу ко је тра је ду же од шест ме се ци, озбиљ ним 
хро нич ним ста њи ма и ова вр ста оси гу ра ња пред ста-
вље на је у ци љу да се де ли мич но ски не те рет са јав-
ног оси гу ра ња и по ка за ло се као ве о ма ко ри сно. 

што се ти че пру жа о ца услу га, у не мач кој по сто ји 
спе ци фич ност, та ко зва ни „do u ble spe ci a list track“, 
што зна чи да ле ка ри ко ји су спе ци ја ли зо ва ни за 
од ре ђе ну област пру жа ју сво је услу ге и у бол нич-
ком и у ван бол нич ком сек то ру и па ци јент мо же да 
оде да по се ти спе ци ја ли сту и у при ват ном сек то-
ру. ови сек то ри су ра ни је би ли стрикт но раз дво је-

ни, али то се са да ме ња, јаз се све ви ше сма њу је и 
сек то ри се све ви ше пре пли ћу и спа ја ју. 

у не мач кој има укуп но 1951 бол ни ца,са укуп но 
6,20 кре ве та на 1000 ста нов ни ка, а про се чан бо ра-
вак па ци је на та у бол ни ца ма је 7,3 да на. број да на 
ко је па ци јент у про се ку про ве де у бол ни ци је зна-
чај но сма њен, по себ но од тре нут ка ка да је пре ви-
ше го ди на уве де но пла ћа ње бол ни ца ма по си сте му 
ди јаг но стич ки срод них гру па. по сто ји до бар микс 
јав них и при ват них бол ни ца, око 29 од сто чи не 
др жав не, не про фит не бол ни це у ко ји ма се на ла зи 
и нај ве ћи број кре ве та, 48 од сто од укуп ног бро ја 

и ра ди 55 од сто ле ка ра. микс 
при ват них и др жав них не про-
фит них бол ни ца има удео од 
35 од сто са уде лом од 33 од сто 
кре ве та и у тим бол ни ца ма за-
по сле но је 29 од сто од укупног 
броја ле ка ра. удео при ват них 
про фит них бол ни ца је у не мач-
кој зна чај но по рас тао у по след-
њој де це ни ји, да нас до сти же 36 

од сто а у том сек то ру на ла зи се 19 од сто бол нич ких 
кре ве та и ра ди 15 од сто ле ка ра.

ван бол нич ку не гу спро во де углав ном ле ка ри ко-
ји има ју сво је при ват не ор ди на ци је оп ште прак се, 
спе ци ја ли сти по ро дич не ме ди ци не и дру ги спе-
ци ја ли сти.

ле ка ри ко ји ле че па ци јен те, ко ри сни ке оба ве-
зног здрав стве ног оси гу ра ња мо ра ју да бу ду чла-
но ви јед не од 17 асо ци ја ци ја ле ка ра у оба ве зном 
здрав стве ном оси гу ра њу и да до би ју до зво лу за рад 
у при ват ној ор ди на ци ји. да би се отворила приват-
на пракса, потребно је да се прво специјалиѕира 
породична медицина.

да би па ци јент оти шао на пре глед код од ре ђе ног 
спе ци ја ли сте, пр во мо ра да до би је упут, али има мо-
гућ ност и да оде ди рект но. па ци јент има пра во на 
сло бо дан из бор, ка ко ле ка ра оп ште прак се, та ко и 
спе ци ја ли ста. мо гућ је и од ла зак код ви ше ле ка ра из 
истог раз ло га, ка ко би се до би ло дру го ми шље ње.

у не мач кој по сто ји 496.000 ле ка ра и члан ство у 
ко мо ра ма је оба ве зно. од тог бро ја, здрав стве ном 
за шти том се ак тив но ба ви, пре ма по да ци ма из 
2016. го ди не, 378.600 ле ка ра, од че га нај ве ћи број, 
51 од сто ра ди у бол нич ком си сте му, ма њи број око 
40 од сто је у ам бу лант ном, а 9 од сто ле ка ра ра ди у 
не ком дру гом де лу здрав стве ног си сте ма. //

„Број да на ко је па ци јент 
у про се ку про ве де у бол ни ци 
је зна чај но сма њен, по себ но 
од тре нут ка ка да је пре ви ше 
го ди на уве де но пла ћа ње 
бол ни ца ма по си сте му 
ди јаг но стич ки срод них гру па“

здрав стве ни си стем озна ча ва ак тив но сти ко је 
укљу чу ју не са мо здрав стве ни, већ и низ дру гих 
сек то ра (при вред них и дру штве них) ко ји за јед-
но уче ству ју у обез бе ђи ва њу здрав стве не за шти те 
ста нов ни штва. здрав стве ни си стем у Ре пу бли ци 
Ср би ји ор га ни зу ју и њи ме упра вља ју три ин сти-
ту ци је си сте ма, пре све га ми ни стар ство здра вља 
Ре пу бли ке Ср би је ко је је кров на ин сти ту ци ја и 
кре а тор здрав стве не по ли ти ке, по том ин сти тут 
за јав но здра вље Ср би је „др ми лан јо ва но вић ба-
тут“ и Ре пу блич ки фонд здрав стве ног оси гу ра ња. 
на рав но, пру жа ње здрав стве не за шти те гра ђа ни-
ма под ра зу ме ва укљу чи ва ње свих за по сле них, и 
кључ ног и во де ћег ле кар ског ка дра ко ји спро во ди, 
ре а ли зу је и да је пред ло ге за уна пре ђе ње и ак тив-
но уче ству је у ре фор ми здрав ства. 

Ср би ја има 7,1 ми ли о на ста нов ни ка и оче ки ва но 
тра ја ње жи во та је 73 го ди не за му шку, од но сно 78 
го ди на за жен ску по пу ла ци ју. 
пре ма по да ци ма ин сти ту та за 
јав но здра вље Ср би је, као во-
де ћи узрок уми ра ња у Ср би ји 
ис ти чу се кар ди о ва ску лар не 
бо ле сти а на дру гом ме сту су 
ма лиг не бо ле сти. нај че шћи 
узрок хо спи та ли за ци је код му-
шка ра ца је кар ци ном плу ћа а 
код же на кар ци ном дој ке. 

пру жа ње здрав стве не за шти-
те у Ср би ји се оба вља на при мар ном, се кун дар-
ном и тер ци јал ном ни воу, као и кроз здрав стве-
ну за шти ту на ви ше ни воа. кључ на ин сти ту ци ја 
у си сте му при мар не здрав стве не за шти те је дом 
здра вља ко јих има 159 у Ср би ји. на се кун дар ном 
но воу су то бол нич ки ка па ци те ти ко ји ма рас по-
ла же Ср би ја а ко јих има укуп но 77 (41 оп шта и 36 
спе ци јал них бол ни ца), док на тер ци јал ном ни воу 
Ср би ја има укуп но 28 уста но ва, а ту су и 4 вој не 
здрав стве не уста но ве. 

у Ср би ји је у пе ри о ду од 2010. до 2016. го ди не до-
шло до сма ње ња укуп ног бро ја за по сле них у здрав-
стве ним уста но ва ма (са 114.432 на 103.748), али са 
зна чај ном на док на дом ка дра ко ји је у 2017. го ди-
ни ре а ли зо ван, пре све га од лу ка ма ми ни стар ства 
здра вља и у скла ду са по тре ба ма здрав стве них 
уста но ва и за по сле но је ви ше од 4.000 љу ди, ка ко 
би се пру жа ње здрав стве не за шти те ре а ли зо ва ло 
на аде ква тан на чин. пла ни ра ње ка дро ва у си сте-

му здрав стве не за шти те се оба вља на два на чи на, 
на ни воу уста но ве, што је ини ци јал но пла ни ра ње, 
на ни воу план ских та бе ла, ин струк ци ја ко је се до-
би ја ју из ин сти ту та и за во да за јав но здра вље на 
осно ву од ре ђе них под за кон ских ака та и на осно ву 
про це на по тре ба ста нов ни штва од стра не здрав-
стве них уста но ва. ми ни стар ство здра вља де фи-
ни ше оп ште кри те ри ју ме за из ра ду пла на ка дро ва 
за здрав стве не уста но ве на осно ву пла на мре же 
здрав стве них уста но ва и ту се на ла зи од лу ка о 
мак си мал ном бро ју за по сле них. 

кроз од ре ђе но вре ме и го ди не про ла зи ли смо кроз 
раз ли чи те фа зе и де цен тра ли за ци је ко ја је у јед-
ном мо мен ту обе ћа ва ла да ће се од ре ђе ни ре сур си 
и струк ту ре си сте ма здрав стве не за шти те бо ље ис-
ко ри сти ти, да ти бо ље ре зул та те. ка тим ме то да ма 
су ишле у при лог и де фи ни са не су од ре ђе не од лу-
ке и пре по ру ке Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, 

до ку мен та здрав стве них по ли-
ти ка, ви зи ја си сте ма здрав стве-
не за шти те, пре све га за кон о 
здрав стве ној за шти ти и за кон 
о здрав стве ном оси гу ра њу. Са-
да се на осно ву ана ли зе функ-
ци о ни са ња здрав стве ног си сте-
ма ра ди на из ме ни, пре све га 
за кон ских окви ра ко ји ће да ти 
мо гућ ност за још са вре ме ни ји 
си стем здрав стве не за шти те, да 

би се уна пре ди ла и ор га ни за ци ја и ре сур си и исто-
вре ме но пру жа ње здрав стве не за шти те, укљу чу ју ћи 
и ква ли тет. крај њи циљ ова кве ре фор ме је уна пре-
ђе ње здра вља ста нов ни штва Ре пу бли ке Ср би је. 

у иш че ки ва њу усва ја ња за ко на о здрав стве ној 
за шти ти и за ко на о здрав стве ном оси гу ра њу, ис-
ти чем да је си стем здрав стве не за шти те је дан од 
сту бо ва дру штве ног си сте ма и ме ри ло ње го вог 
ква ли те та, до стиг ну тог ни воа и укуп не дру штве-
не пер спек ти ве. кон ти ну и ра но уна пре ђе ње ква-
ли те та у пру жа њу здрав стве не за шти те и у ра ду 
здрав стве них уста но ва је нео п ход но и то је им пе-
ра тив, ка ко за пру жа о це здрав стве не за шти те, та-
ко и за до но си о це од лу ка и кре а то ре здрав стве не 
по ли ти ке. Са рад ња свих укљу че них у здрав стве ни 
си стем, што под ра зу ме ва и ко мо ре здрав стве них 
рад ни ка, пре све га ле кар ску ко мо ру Ср би је, да је 
до при нос раз во ју ефи ка сне и ква ли тет не ре фор-
ме здрав стве ног си сте ма. //
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Форум ЛекАрске коморе србије

пре ма по да ци ма ко ји ма рас по ла же ле кар ска 
ко мо ра Ср би је, тре нут но има 30.330 ле ка ра у Ср-
би ји и тај број се раз ли ку је од по да та ка ин сти ту-
та за јав но здра вље Ср би је, јер су њим об у хва ће ни 
и ле ка ри ко ји су за по сле ни у при ват ном сек то ру, 
ле ка ри у пен зи ји и не за по сле ни. нај ве ћи број ле-
ка ра, 28,41 од сто је ста ро сти од 50 до 60 го ди на, док 
по сто ји тек 1150 ле ка ра у Ср би ји (3,79 од сто) ко ји 
су мла ђи од 30 го ди на а то су љу ди ко ји тре ба да 
на сле де здрав стве ни си стем и да га во де у не ком 
бу ду ћем прав цу. пре ма по да ци ма ле кар ске ко мо-
ре Ср би је, 20.655 ле ка ра има спе ци ја ли за ци ју. у 
Ср би ји смо тре нут но су о че ни са си ту а ци јом да не 
по сто ји ни је дан не за по сле ни спе ци ја ли ста, а има-
мо око 1500 не за по сле них ле ка ра оп ште ме ди ци не, 
што је по сле ди ца пе ри о да у ком спе ци ја ли за ци-
је ни су би ле одо бра ва не или су би ле одо бра ва не 
у ја ко ма лом бро ју.

ка да се по гле да број ста нов ни ка и број ле ка ра у 
Ср би ји, по да ци по ка зу ју да здрав стве ни си стем рас-
по ла же са 233 ле ка ра на 1000 ста нов ни ка, са чи ме 
мо же мо би ти за до вољ ни јер смо у европ ском про-
се ку. оно што тре ба има ти у ви ду је сте про сеч на 
ста рост ле ка ра у Ср би ји ко ја из но си 52 го ди не, као 
и чи ње ни ца да има мо про блем са бро јем ле ка ра 
без спе ци ја ли за ци је ко јих укуп но има око 9000, у 
ста ро сној гру пи до 40 го ди на више од 6000 ле ка ра 
(ста рост 30 до 40 – 5121, мла ђи од 30 – 1148). у окви-
ру ре фор ме здрав ства, што охра бру је, ис пла ни ра но 
је на ко ји на чин би у на ред них пет до се дам го ди-
на те ле ка ре тре ба ло да учи ни мо функ ци о нал ним 
на след ни ци ма за бу дућ ност. 

пре ма зва нич ним по да ци ма свих ме ди цин ских 
фа кул те та у Ср би ји, сва ке го ди не ишко лу је се у 
про се ку 1120 но вих ле ка ра. ле кар ска ко мо ра Ср-
би је сва ке го ди не из да око 800 сер ти фи ка та до бре 
прак се у Ср би ји ко је ле ка ри узи ма ју за од ла зак у 
ино стран ство. ме ђу тим, то ни је по ка за тељ бро ја 
љу ди ко ји од ла зе из зе мље јер по ло ви на тих љу ди 
од ла зи ви кен дом да ра ди у цр ној го ри или бо сни и 
хер це го ви ни, где им та ко ђе тра же тај сер ти фи кат. 
по на шим про це на ма, мо же се го во ри ти о 350 до 
400 ле ка ра ко ји сва ке го ди не ак тив но пла ни ра да 
на ста ви сво ју ка ри је ру не где у ино стран ству.

ис тра жи ва ње ко је је ура ђе но 2016. го ди не у ле-
кар ској ко мо ри Ср би је, где је око 1000 ле ка ра од го-
во ри ло на 250 пи та ња, да ло је не ке ре зул та те ко је 
би ре фор ма здрав ства тре ба ло да пра ти, ка ко би 

очу ва ла ле ка ре у окви ру на шег здрав стве ног си-
сте ма. Ре зул та ти су по ка за ли да је са мо шест од сто 
ле ка ра за до вољ но на кна да ма за свој рад у др жав-
ном здрав ству док је у при ват ном сек то ру пла-
том за до вољ на го то во по ло ви на ле ка ра. по сто ји 
ве ли ка са гла сност ле ка ра (74 од сто ан ке ти ра них) 
да хит на по моћ и хит ни при је ми, пси хи ја три ја и 
ин фек тив на оде ље ња мо ра ју би ти дру га чи је тре-
ти ра ни и дру га чи је на гра ђив ани. по да ци по ка зу ју 
и да 95 од сто ле ка ра ни је за до вољ но на чи ном тре-
нут не ин те гра ци је из ме ђу при ват ног и др жав ног 
здрав стве ног си сте ма и 90 од сто ле ка ра сма тра да 
би њи хо ва бо ља ин те гра ци ја до ве ла и до по бољ-
ша ња ква ли те та здрав стве них услу га.

ле кар ска ко мо ра Ср би је сма тра да то ком ре фор-
ме здрав ства мо ра да се по све ти по себ на па жња 
очу ва њу суп стан це, пр вен стве но у бро ју ле ка ра и 
ква ли те ту њи хо вог ра да, ако пла ни ра мо да ду го-
роч но раз ми шља мо о ре фор ми здрав ства. мо ра 
се по ве ћа ти број ле ка ра ко ји ће би ти упу ће ни на 
спе ци ја ли за ци ју, ка ко кроз во лон тер ске спе ци ја-
ли за ци је ко је тре нут но по сто је, та ко и за кон ским 
из ме на ма ко ји ма ће се омо гу ћи ти за ме не за ле-
ка ре на рад ним ме сти ма. та ко ђе, по треб но је по-
бољ ша ти усло ве ра да, про на ћи на чин да се ле ка ри 
мо ти ви шу да оста ну да ра де у ру рал ним сре ди на-
ма и ма њим гра до ви ма. мла дим ле ка ри ма тре-
ба, пре не го што се за ин те ре су ју за од ла зак у ино-
стран ство, пру жи ти мо гућ ност да оста ну у Ср би ји 
и ов де за поч ну сво ју ка ри је ру.

по треб но је уна пре ди ти ка пи та ци о ну фор му лу 
и им пле мен ти ра ти си стем ди јаг но стич ки срод-
них гру па, ка ко би смо има ли аде кват ну на гра ду 
за рад ле ка ра. укљу чи ва њем ре сур са при ват ног 
сек то ра створио би се је дин стве ни здрав стве ни 
си стем ко ји би мо гао да раз ви је од ре ђе ни ни во 
ком пе ти ци је и по диг не ни во ква ли те та здрав-
стве них услу га. та ко ђе, по треб но је уна пре ди ти 
кон ти ну и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју у скла ду 
са по тре ба ма ле ка ра и уве сти про то ко ле ле че ња 
ко ји ће мо ра ти да пра те им пле мен та ци ју дСг-а. 
та ко ђе, тре ба ра ди ти на по ди за њу без бед но сти на 
рад ном ме сту ле ка ра и уво ђе њу прин ци па нул те 
то ле ран ци је пре ма на си љу. у скла ду са тим, ле-
кар ска ко мо ра Ср би је је про шле го ди не за јед но са 
свим ко мо ра ма цен трал не и ис точ не евро пе пот-
пи са ла за јед нич ку де кла ра ци ју о нул тој то ле ран-
ци ји за на си ље. //

домен поднаР, 
немачка медицинСка аСоцијација

„Улога лекара у здравственом 
систему Републике Немачке“

дР милан динић, 
диРектоР лекаРСке комоРе СРбије

„Лекари у Републици Србији 
– Истраживања ЛКС“

Ре пу бли ка не мач ка има 496.200 ле ка ра, од ко-
јих ак тив но ра ди 378.600 ле ка ра. ка да ле кар до-
би је ли цен цу за рад у не мач кој, он је ле кар це-
лог свог жи во та, та ко да ле ка ри у пен зи ји та ко ђе 
ула зе у уку пан број ле ка ра. у ам бу лан та ма ра ди 
152.000 ле ка ра, док је тај број ве ћи у бол ни ца ма, 
где је за по сле но 194.400 ле ка ра. у по след њих де сет 
го ди на до шло је до по ве ћа ња бро ја ле ка ра. док је 
2004. го ди не у не мач кој би ло 306.000 ле ка ра, де сет 
го ди на ка сни је тај број до сти гао је 379.000. иако 
број ле ка ра по ла ко ра сте, ми и да ље сма тра мо да 
их не ма до вољ но и по ку ша ва мо да убе ди мо по-
ли ти ча ре да обез бе де ви ше ме ста за сту ден те на 
ме ди цин ским фа кул те ти ма. 

ако по гле да те бро је ве ле ка ра по спе ци ја ли за ци-
ја ма, ви дљи во је да је нај ве ћи број оних без спе-
ци ја ли за ци је, чак 111.850. ту спа да ју и ле ка ри ко-
ји су на обу ци и у про це су спе ци ја ли за ци је, али 
је и да ље тај број ве о ма ве ли ки, та ко да се мо же 
ре ћи да и не мач ка има про блем са ве ли ким бро-
јем ле ка ра без спе ци ја ли за ци је. кад су у пи та њу 
ле ка ри са спе ци ја ли за ци ја ма, 
нај ви ше је ин тер ни ста (52.158) 
а сле де спе ци ја ли сти оп ште ме-
ди ци не (43.618), оп ште хи рур ги је 
(36.148), а ту су и ане сте зи о ло зи, 
ги не ко ло зи, пе ди ја три. 

у по след њем пе ри о ду ви дљи ве 
су и про ме не у ста ро сној струк-
ту ри ле ка ра. док је пре два де сет 
го ди на у не мач кој би ло са мо 
се дам од сто ле ка ра ста ри јих од 
59 го ди на, њи хов удео у укуп-
ном бро ју ле ка ра је 2016. го ди-
не до сти гао чак 17,9 од сто. Са дру ге стра не, сма-
њу је се број ле ка ра мла ђих од 35 го ди на, са 23,8 
од сто у 1996. го ди ни, њи хов удео је са да сма њен 
на 8,8 од сто. асо ци ја ци ја је то пре по зна ла као 
про блем, иако смо све сни да се са ста ре њем по-
пу ла ци је су о ча ва ју и мно ге дру ге зе мље у све ту, 
укљу чу ју ћи и Ср би ју, што се пре но си и на ста ро-
сну струк ту ру ле ка ра. 

ако се по гле да ста ро сна струк ту ра, по сма тра но 
по сек то ру у ком је за по слен ле кар, ви ди се да је 
про сеч на ста рост са мо за по сле ног ле ка ра, од но-
сно ле ка ра из при ват ног сек то ра 53,7 го ди на, док 
је тај про сек код ле ка ра за по сле них у бол ни ца-
ма 41,4 го ди не.

је дан од ве о ма зна чај них фак то ра ка да се го во ри 
о ле ка ри ма у не мач кој је ими гра ци ја. број стра-
них ле ка ра ко ји је про шле го ди не ра дио у не мач-
кој до сти гао је 41.658 од че га ле ка ра ко ји до ла зе из 
евро пе има нај ви ше, 28.570. нај ве ћи број ле ка ра је 
из Ру му ни је, го то во 4000, а сле де грч ка, аустри ја, 
ма ђар ска, пољ ска. из дру гих зе ма ља ко је ни су део 
европ ске уни је, нај ве ћи број их до ла зи из Ру си је, 
укра ји не а и из Ср би је је у не мач кој за по слен при-
лич но ве ли ки број ле ка ра. у 2016. го ди ни у не мач-
кој је ра ди ло 837 ле ка ра срп ског по ре кла.

ка да је у пи та њу ор га ни за ци ја не мач ке ме ди-
цин ске асо ци ја ци је, она пред ста вља удру же ње 17 
др жав них ле кар ских ко мо ра у не мач кој и сва ки 
ле кар је за пра во по сред но члан асо ци ја ци је, пре ко 
оба ве зног члан ства у ло кал ним ко мо ра ма. члан-
ство ло кал ној ко мо ри се пла ћа у про се ку 0,6 од сто 
од го ди шњих при хо да ле ка ра и рад тих ко мо ра 
под ра зу ме ва за шти ту про фе си о нал них ин те ре-
са ле ка ра, во ђе ње ре ги ста ра и над зор над ра дом 
ле ка ра, као и оси гу ра ње нај ве ћих мо гу ћих етич-

ких и на уч них стан дар да у 
ме ди ци ни. кључ не оба ве зе 
су ор га ни за ци ја, ре гу ли са-
ње и про мо ци ја ме ди цин ске 
еду ка ци је (спе ци ја ли зо ва них 
тре нин га и кон ти ну и ра не ме-
ди цин ске еду ка ци је). ко мо ре 
спро во де и ис пи те и из да ју 
ди пло ме за стра не ле ка ре, од-
но сно пре ко ко мо ра се про ве-
ра ва ва лид ност стра них ди-
пло ма. ко мо ре су над ле жне 
за ус по ста вља ње про пи са и 

акре ди та ци ју оних ко ји спро во де спе ци ја ли стич ке 
обу ке. та ко ђе, ко мо ре про пи су ју про фе си о нал не 
ко дек се и у оба ве зи су да има ју струч не ко ми си је 
и од бо ре за ар би тра жу за евен ту ал не при го во ре 
од стра не па ци је на та или ле ка ра. 

у не мач кој има мо 16 раз ли чи тих за ко на о здрав-
стве ним рад ни ци ма у сва кој са ве зној др жа ви, што 
по не кад ком пли ку је ства ри. за да так асо ци ја ци-
је упра во је да ко ор ди ни ра раз ме ну ми шље ња и 
ак тив но сти из ме ђу др жав них ко мо ра ле ка ра, да 
њи хо ве ци ље ве и рад усме ра ва и об ли ку је у за-
јед нич ке ци ље ве, као и да оства ру је са рад њу са 
на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма и ме ђу на род ним 
здрав стве ним ор га ни за ци ја ма. //

Број страних лекара који је 
прошле године радио 
у Немачкој достигао је 
41.658, од чега лекара који 
долазе из Европе има највише. 
Из других земаља које нису 
део Европске уније, највећи 
број их долази из русије, 
украјине, а из Србије у 2016. 
години радило је 837 лекара
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Син ди кат ле ка ра не мач ке пред ста вља све ле ка ре 
у не мач кој ко ји при ма ју пла ту кроз си стем оси гу-
ра ња. члан ство у на шој асо ци ја ци ји је на до бро-
вољ ној ба зи и тре нут но бро ји мо око 120.000 чла-
но ва ле ка ра. не ке од основ них обла сти у ко ји ма 
смо тре нут но ак тив ни ти чу се на чи на на ко ји се 
раз ви ја ре фор ма здрав ства, фи нан си ра ње бол ни-
ца, као и ди рек ти ва о рад ном вре ме ну. 

глав но пи та ње ко јим се тре нут но ба ви мо у на-
шим ко лек тив ним уго во ри ма је рад но вре ме ко-
је је са да ва жни је од нов ца. на рав но, у син ди ка ту 
го во ри мо и о нов цу и о пла ће ним го ди шњим од-
мо ри ма ко ји у не мач кој из но се 30 рад них да на. 
ме ђу тим, број са ти и рад но вре ме су тре нут но нај-
ва жни ја пи та ња. 

по чев од 2007. го ди не пра ви ли смо ан ке те ме ђу 
ле ка ри ма, на шим чла но ви ма, же ле ћи да чу је мо 
шта им је ва жно и по ста ло је вр ло бр зо ја сно да је 
то упра во рад но вре ме. оно што 
су ре зул та ти по ка за ли у тој пр-
вој го ди ни ан ке ти ра ња би ло је 
да 92 од сто ле ка ра же ли да ра-
ди мак си мал но 50 са ти не дељ но, 
док се у ре ал но сти та да ра ди ло 
ви ше од 55 са ти не дељ но. де сет 
го ди на ка сни је, 2017. го ди не на-
ша ан ке та је по ка за ла да 90 од сто 
ле ка ра же ли да ра ди мак си мал но 48 са ти не дељ-
но, од но сно у про се ку 39, са ти, а да у ре ал но сти 
рад но вре ме пре ла зи 51,4 са та не дељ но. 

за кљу чак је да ле ка ри да нас тра же да ра де ма ње 
од 40 са ти не дељ но, не ки тра же да ра де са не пу-
ним рад ним вре ме ном и оче ку ју флек си бил ност 
у рад ном вре ме ну и при ла го ђе ност по ро дич ним 
по тре ба ма. 

не мач ка је у сво је бол ни це по че ла да уво ди пла-
ћа ње по ди јаг но стич ки срод ним гру па ма (дСг си-
стем) 2003. го ди не, иако је це ла при ча по че ла де-
сет го ди на ра ни је, до но ше њем за кон ских про пи са. 
има ли смо де сет го ди на да опро ба мо ка ко овај си-
стем функ ци о ни ше. 

ка да смо га 2003. го ди не уве ли у прак су, има ли 
смо 2.197 бол ни ца а 2016. го ди не број бол ни ца пао 
је за 11,2 од сто на 1.951 бол ни цу. та ко ђе, у истом пе-
ри о ду, број бол нич ких кре ве та је пао за 7,95 од сто, 
са 541.900 на 498.800. Са дру ге стра не, број слу ча-
је ва бол нич ког ле че ња је по ве ћан за 12,7 од сто, са 
17,3 на 19,5 ми ли о на. Сма ње на је и про сеч на ду жи-

на хо спи та ли за ци је за 21,9 од сто, са 8,9 да на у 2003. 
го ди ни на 7,3 да на у 2016. го ди ни.

по ве ћа ње про дук тив но сти и де ло твор но сти је, ка-
ко је ви дљи во, био ре зул тат уво ђе ња овог си сте ма 
и сма трам да по сто ји бли ска ве за из ме ђу уво ђе ња 
дСг-а и ин тен зи ви ра ња бол нич ке прак се. 

на ше ис ку ство је по ка за ло да је, при ли ком им-
пле мен та ци је пла ћа ња по дСг си сте му, ве о ма ва-
жно има ти тран спа рент ност по пи та њу це на и тро-
шко ва ле че ња у бол ни ца ма. 

у не мач кој има мо та кав си стем ко ји под ра зу-
ме ва да сва ке го ди не гле да мо ко ји је про се чан 
тро шак бол ни ца за сва ки по је ди нач ни слу чај ле-
че ња. то зна чи да сва ке го ди не има мо до бит ни ке 
и гу бит ни ке у здрав стве ном си сте му, што ре зул-
ти ра ти ме да сва ке го ди не про сеч на це на ле че ња 
па да и бол ни це ко је су гу бит ни ци, по ку ша ва ју да 
сма ње сво је тро шко ве ле че ња у на ред ној го ди ни. 

у прак си то на кра ју до во ди до 
сма ње ња бро ја за по сле них. не 
сма њу је се број ле ка ра, већ број 
ме ди цин ских се ста ра ко ји се у 
не мач кој од кад је уве ден дСг 
сма њио за око 100.000. Сма њи-
ва ње броја осо бља и ин тен зи ви-
ра ње ра да су оно што ми пре по-
зна је мо као ефе кат тог си сте ма 

и за то је ве о ма ва жно има ти у ви ду да при о ри тет 
дСг-а не тре ба да бу де сма ње ње тро шко ва бол-
ни це, већ ле че ње па ци је на та, а за то су по треб ни 
док то ри, ме ди цин ске се стре и дру го осо бље бол-
ни це. оно што се тре нут но пред ла же у не мач кој 
је сте да тро шко ви за за по сле не, по себ но ме ди-
цин ске се стре и дру го осо бље бу ду из ме ште ни из 
дСг си сте ма да би се по сти гао ми ни ма лан стан-
дард бро ја се ста ра у сва кој бол ни ци. 

до дат ни про блем ко ји се по ја вио је тај да се у 
бол ни ца ма са да мно го го во ри о нов цу, мо жда и 
ви ше не го о ме ди ци ни и па ци јен ти ма. бол ни-
це ни су бан ка, ни оси гу ра ва ју ћа ком па ни ја, већ 
ме сто где до ла зе па ци јен ти да се ле че. не же лим 
да го во рим про тив уво ђе ња дСг си сте ма, сма-
трам да тре ба да по сто ји, јер је ве о ма ва жно да 
има мо тран спа рент ност у тро шко ви ма бол ни ца 
али, ако же ли те да им пле мен ти ра те тај си стем, 
мо ра те пр во да оси гу ра те да бу де ја сно утвр ђе-
на до ња гра ни ца за ми ни ма лан број осо бља у 
бол ни ца ма. //

у Ср би ји се си стем ди јаг но стич ки срод них гру-
па (дСг) раз ви ја на ба зи аустра лиј ског си сте ма 
кла си фи ка ци је, као што је не мач ка за по че ла још 
1993. го ди не. у Ср би ји је тај про цес при лич но про-
лон ги ран, не ма мо кон ти ну и тет у им пле мен та ци-
ји чи та вог си сте ма. за по че ли смо са иде јом још 
2003. го ди не, а по сто ја ла су и два озбиљ на по ку-
ша ја 2009. а ка сни је и 2012. го ди не. пи та ње је да 
ли ни је би ло по ли тич ке во ље или је про це ње но да 
здрав стве ни си стем у том тре нут ку ни је спре ман 
за уво ђе ње јед ног та квог, но вог 
на чи на фи нан си ра ња здрав-
стве ног си сте ма у окви ру ста-
ци о нар не здрав стве не за шти те. 
због тог про лон ги ра ног про це-
са уво ђе ња ре фор ме фи нан си-
ра ња си сте ма здрав стве не за-
шти те, си гур но је да се раз ви ло 
пу но не по ве ре ња у сам си стем, 
по себ но од стра не ко ле га, док-
то ра ме ди ци не. по сто ји мно го 
пред ра су да, да дСг си стем ни-
је до бар, да је де струк ти ван по 
бол ни це, да су мно ге зе мље од у ста ле од ње га... 
Све то ни је тач но. ни јед на зе мља ни је од у ста ла 
од дСг-а иако су не ке зе мље има ле про бле ма са 
уво ђе њем јер су јед ни ула зи ли пре бр зо, а дру ги 
пре ам би ци о зно. 

у си стем дСг укљу че но је не са мо ми ни стар-
ство здра вља, већ и Рф зо, ин сти тут за јав но здра-
вље ба тут али и ми ни стар ство фи нан си ја и са ма 
вла да Ср би је. Са став ни део раз го во ра са ме ђу-
на род ним мо не тар ним фон дом је сте и им пле-
мен та ци ја дСг си сте ма. од лу ка вла де Ср би је и 
ми ни стар ства здра вља је сте да од 1. ја ну а ра 2019. 
го ди не све бол нич ке уста но ве са акут ним збри ња-
ва њем ко јих има 71 у пла ну мре же здрав стве них 
уста но ва пре ђу на де ли мич но фи нан си ра ње по 
дСг си сте му. у окви ру пи лот про гра ма, 14 уста-
но ва се кун дар не и тер ци јал не за шти те је од 1. ју-
на 2017. го ди не уве жба ва но за овај си стем и од 1. 
ја ну а ра ове го ди не се на ла зи у по себ ном си сте-
му фи нан си ра ња, где је омо гу ће но да те уста но-
ве учи нак ме ре по дСг ме то до ло ги ји и та ко мо гу 
да оства ре до дат на сред ства у од но су на она ко ја 
су уго во ре на са Рф зо.

ка да је у пи та њу дСг, он не мо же да функ ци о-
ни ше без ле ка ра. вр ло че сто се то до жи вља ва као 

те ма ко јом се ба ве еко но ми сти, али то је са мо ма-
њи део про це са у ко ме тре ба да до ђе мо до не че га 
што је ефек тив но и ефи ка сно фи нан си ра ње бол-
ни це у овом си сте му. пра ви ла ши фри ра ња ко ја 
се уво де ни су ком пли ко ва на ма те ри ја, али због 
про лон ги ра ног про це са уво ђе ња дСг и број них 
ре фор ми, раз вио се от пор а тај си стем не мо же да 
функ ци о ни ше без пра вил ног из ве шта ва ња из бол-
ни ца. ту је и нај ве ћи про блем, ква ли тет по да та ка 
ко ји до ла зе у Рф зо. вр ло че сто се до би ја ис кри-

вље на сли ка а кључ ни 
по да ци по треб ни да би 
си стем функ ци о ни сао је-
су глав ни узрок хо спи та-
ли за ци је, глав на ди јаг-
но за, пра те ће ди јаг но зе 
и че сто се де ша ва да те 
из ве шта је пи шу ла и ци, 
љу ди ко ји ни су док то ри 
ме ди ци не јер су док то-
ри за о ку пље ни сво јим 
при мар ним ра дом. то 
на кра ју ства ра озбиљ не 

про бле ме у фи нан си ра њу уста но ва и за то је ве о-
ма ва жно да се сва ки док тор у бол нич ким уста-
но ва ма упо зна са овом ма те ри јом.

Ср би ја је јед на од по след ње две зе мље на европ-
ском кон ти нен ту, ми мо зе ма ља СССР-а ко је ни су 
уве ле дСг. оно што ми оче ку је мо да се оства ри је 
да се бол нич ки ка па ци те ти оп ти ми зу ју та ко да од-
го ва ра ју по тре ба ма и оно ме што су мо гућ но сти.

ва жно је да се схва ти да дСг не до но си но ве 
па ре у си стем, већ под ра зу ме ва ра ци о нал ни-
је упра вља ње укуп ним по сто је ћим сред стви ма. 
дСг не до во ди до штед ње, иако су ис ку ства зе ма-
ља ко је су уво ди ле си стем до ве ле до то га да ме-
на џе ри бол ни ца, схва та ју ћи ло ги ку дСг-а, поч-
ну да не кри тич но скра ћу ју хо спи та ли за ци ју на 
ште ту па ци је на та. мо же и то да се де си, то је не-
е тич ки, тај ба ланс мо ра да се ус по ста ви. глав на 
по ру ка је да дСг не до но си но вац, већ у укуп ној 
ма си па ра да је ме ха ни зме да ра ци о нал не упра-
вља те у си сте му.

Сва ис ку ства дру гих зе ма ља по ка зу ју да су бол-
ни це ко је ус пе ју да по диг ну ни во сво јих услу га до-
бит ни ци у овом си сте му и упра во би усме ре ње у 
том прав цу тре ба ло да бу де је дан од кључ них за-
да та ка упра ва бол ни ца. //

Форум ЛекАрске коморе србије

аРмин ел, 
Синдикат лекаРа немачке

„Начин плаћања у здравству 
и ДСГ систем Немачке“

дР Симо вуковић, дРуги пРојекат 
Развоја здРавСтва СРбије

Увођење новог начина 
финансирања болница

Одлука Владе Србије 
и министарства здравља 
јесте да од 1. јануара 2019. године 
све болничке установе 
са акутним збрињавањем 
којих има 71 у плану мреже 
здравствених установа пређу 
на делимично финансирање 
по дСг систему

Приликом имплементације 
плаћања по дСг систему 
веома је важно имати 
транспарентност по питању 
цена и трошкова лечења 
у болницама
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Форум ЛекАрске коморе србије

у Ре пу блич ком фон ду за здрав стве но оси гу ра-
ње при пре ма мо се за пот пу но уво ђе ње си сте ма 
ди јаг но стич ки срод них гру па а са дру ге стра не, 
при ла го ђа ва мо и све на ше по слов не про це се ка 
но вој ре фор ми фи нан си ра ња здрав ства у Ре пу-
бли ци Ср би ји. 

ко рист за здрав стве ни си стем Ср би је је из у зет-
но ве ли ка са мим по сто ја њем про це са уго ва ра ња 
и оно што је ве о ма бит но је да је са да фонд про-
ме нио сво ју пер спек ти ву гле да ња. у цен тру све га 
је сте наш оси гу ра ник, од но сно па ци јент и за кон 
о здрав стве ном оси гу ра њу го во ри да је то за и ста 
та ко јер је за сно ван на на че ли ма уни вер зал но сти 
и до ступ но сти. С тим у ве зи има мо оси гу ра ни ка 
од но сно па ци јен та ко ји не мо ра да бу де чак ни 
уве ден у ма тич ну еви ден ци ју 
фон да а мо же да оства ру је здрав-
стве ну за шти ту у си сте му Ре пу-
бли ке Ср би је. 

у по след ње вре ме све је бо ље 
раз у ме ва ње из ме ђу здрав стве них 
уста но ва и фон да. оно што је бит-
но на по ме ну ти је да оси гу ра ник 
до ла зи у уста но ву да тра жи услу гу и ми смо у оба-
ве зи да фи нан си ра мо ту уста но ву. за то сма трам да 
су дСг пра ви из бор и пра ви пут јер је за фонд кру на 
све га за до во љан оси гу ра ник. ако не ма мо за до вољ-
ног оси гу ра ни ка, не ма мо ни пра ви на чин фи нан-
си ра ња ни пру жа ња здрав стве не за шти те. 

основ уго ва ра ња је сте за кон о здрав стве ном оси-
гу ра њу ко ји у сво јој осно ви де фи ни ше рад фон да 
и ње го ве по слов не про це се. у прет ход ном пе ри о-
ду до шло је до не ра зу ме ва ња из ме ђу здрав стве них 
уста но ва и Рф зо-а и у том сми слу сма трам да ће 
и про ме на на чи на фи нан си ра ња до при не ти још 
бо љем раз у ме ва њу ко је је за жи ве ло у по след ње 
вре ме. за кон о здрав стве ном оси гу ра њу де фи ни-
ше и сам Ста тут Рф зо-а ко ји бли же де фи ни ше ко 
је у оба ве зи да уго ва ра здрав стве не услу ге, те у том 
сми слу има мо ма тич не фи ли ја ле, по дру жне ко је 
са ре ги о нал ним зрав стве ним уста но ва ма уго ва ра-
ју здрав стве не услу ге. ин сти тут за јав но здра вље 
про пи су је упут ство за из ра ду пла на ра да здрав-
стве них уста но ва а ми као фонд за пра во от ку пљу-
је мо те пла но ве ра да. 

на чин уго ва ра ња бли же де фи ни ше пра вил ник 
о уго ва ра њу здрав стве не за шти те из оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња Ре пу блич ког фон да са 
здрав стве ним уста но ва ма а у на ред ној го ди ни би-
ће фор ми ра на но ва Рад на гру па ко ја ће из не дри ти 
све оно што тре ба да са др жи је дан пра вил ник и да 
се при ла го ди мо про це су уго ва ра ња, од но сно фи-
нан си ра ња си сте ма здрав стве не за шти те на осно-
ву ди јаг но стич ки срод них гру па код здрав стве них 
уста но ва ко је ће се фи нан си ра ти на тај на чин.

у на ред ном пе ри о ду пред сто ји нам из у зет но ве-
ли ки рад упра во на са мом уго ва ра њу са здрав стве-
ним уста но ва ма, с об зи ром на пре ла зак на но ви 
си стем фи нан си ра ња и у том сми слу Рф зо мо ра да 
про ме ни сво је по слов не про це се, мо ра да упо до би 

и сво ју ор га ни за ци ју, по чев ши 
од сек то ра па до оде ље ња у би ло 
ко јој фи ли ја ли да би смо мо гли у 
пот пу но сти да од го во ри мо зах-
те ви ма ко ји су по ста вље ни пред 
нас ак ци о ним пла ном.

на осно ву пра вил ни ка о уго ва-
ра њу у окви ру пла на мре же у 2018. 

го ди ни за кљу че на су 294 уго во ра на те ри то ри ји це-
ле зе мље, а са мо у фи ли ја ли за град бе о град има мо 
53 за кљу че на уго во ра са уста но ва ма из пла на мре-
же. Са уста но ва ма ван пла на мре же, има мо за кљу-
че них 89 уго во ра али сви ти уго во ри су за кљу че ни 
ис кљу чи во на осно ву да тог ми шље ња ин сти ту та за 
јав но здра вље ба тут да по сто ји по тре ба за уго ва ра-
њем здрав стве них услу га ко је не мо гу да бу ду пру-
же не у аде кват ном пе ри о ду ко ји про пи су је за кон 
о здрав стве ном оси гу ра њу или пра вил ник о на чи-
ну и оби му оства ри ва ња пра ва оси гра ни ка у си сте-
му здрав стве не за шти те РС. здрав стве них уста но ва 
ко је су за кљу чи ле уго во ре на те ри то ри ји Ср би је за 
ван те ле сну оплод њу укуп но има 11, а за опе ра ци је 
ка та рак те 15 а скло пљен је и уго вор са јед ном уста-
но вом за хи пер ба рич ну ок си ге на ци ју. фи ли ја ла за 
град бе о град је за ван те ле сну оплод њу за кљу чи ла 
шест уго во ра, а за опе ра ци ју ка та рак те де вет.

Са апо те ка ма ван пла на мре же, ко је су нам бит не 
због до ступ но сти ле ко ва оси гу ра ни ци ма, за кљу че-
на су 754 уго во ра на те ри то ри ји Ср би је, а 222 уго-
во ра су за кљу че на са апо те ка ма у бе о гра ду. //

Сви по сло ви у ве зи са ра дом и по сло ва њем Ре-
пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње и 
спро во ђе њем здрав стве ног оси гу ра ња оба вља ју 
за по сле ни у окви ру уну тра шње ора ни за ци је Ре-
пу блич ког фон да, и то у ди рек ци ји, по кра јин ском 
фон ду и фи ли ја ла ма са ис по ста ва ма и ис ту ре ним 
шал те ри ма, обра зо ва ним у скла ду са за ко ном. у 
скла ду са за ко ном обра зо ва на је 31 фи ли ја ла, по 
окру зи ма, са ис по ста ва ма и ис ту ре ним шал те ри-
ма. ма тич не фи ли ја ле Рф зо за кљу чу ју уго во ре са 
здрав стве ним уста но ва ма на под руч ју сво јих фи-
ли ја ла на осно ву пра вил ни ка, над зор ни ци оси гу-
ра ња на под руч ју ма тич них фи ли ја ла пр вен стве-
но вр ше кон тро ле у здрав стве ним уста но ва ма са 
ко ји ма има ју за кљу чен уго вор. 

кон тро ла спро во ђе ња за кљу че них уго во ра са 
да ва о ци ма здрав стве них услу га де фи ни са на је 
од ред ба ма за ко на о здрав стве ном оси гу ра њу од 
чла на 186. до чла на 190. по сло ве кон тро ле спро во-
ђе ња за кљу че них уго во ра из ме ђу фи ли ја ла и да-
ва ла ца здрав стве них услу га оба вља ју ди рек ци ја 
Ре пу блич ког фон да- Сек тор за кон тро лу, по кра-
јин ски фонд и фи ли ја ле фон да. по сло ве кон тро-
ле спро во ђе ња за кљу че них уго во ра оба вља ју слу-
жбе на ли ца – над зор ни ци оси гу ра ња ме ди цин ске, 
еко ном ске и прав не стру ке. у по ступ ку кон тро ле 

над зор ник оси гу ра ња мо ра има ти и да ти на увид 
слу жбе ну ле ги ти ма ци ју. обра зац слу жбе не ле ги-
ти ма ци је, њен из глед и са др жај про пи су је ди рек-
тор Ре пу блич ког фон да.

у бол ни ца ма укљу че ним у пи лот про је кат ко је 
су у оба ве зи да из ве шта ва ју о слу ча је ви ма акут не 
хо спи та ли за ци је, пре ма пра вил ни ку о ши фри ра-
њу ди јаг но за и про це ду ра по си сте му дСг, ми већ 
са ра ђу је мо са ко ле га ма и уве ли ко се ра де кон тро-
ле у тим здрав стве ним уста но ва ма по фак ту ра ма 
за сва ки ме сец. 

оно што је на ма, као кон тро ли зна чај но је што 
су нам ко ле ге из ак ци о ног пла на ја сно де фи ни-
са ле ме то до ло ги ју ра да и ка ко тре ба да из гле да 
сам за пи сник. 

по ме то ду слу чај ног узор ка, из два ја ју се 50 оси-
гу ра них ли ца акут но хо спи та ли зо ва них за ко је је 
здрав стве на уста но ва би ла у оба ве зи да за од ре-
ђе ни пе ри од, од ме сец да на, из вр ши из ве шта ва-
ње по си сте му дСг. 

у по ступ ку кон тро ле вр ши се увид у це ло куп ну 
ме ди цин ску до ку мен та ци ју 50 оси гу ра них ли ца, 
ко ли ки је по чет ни узо рак ко ји је од ре ђен, зна чи 
увид у от пу сну ли сту, у днев ни ток бо ле сти, упо ре-
ђи ва ње по да та ка на ве де них у ис тој са по да ци ма из 
елек трон ске фак ту ре ко је се од стра не здрав стве не 
уста но ве до ста вља ју Рф зо-у. кон тро ли са ни по да-
ци од но се се на основ ни узрок хо спи та ли за ци је, 
пра те ће ди јаг но зе и про це ду ре. 

Ре зул та ти кон тро ле ме ди цин ске до ку мен та ци је 
и упо ре ђи ва ње по да та ка из исте са по да ци ма из 
елек трон ске фак ту ре за 50 оси гу ра них ли ца при-
ка зу ју се у та бе ли ко ја је при лог за пи сни ка. то нам 
знат но олак ша ва по сао а и са ма кон тро ла има ја-
сно де фи ни са не за пи сни ке и мо де ле од лу ка, та ко 
да су апо слут но сви над зор ни ци оси гу ра ња на ни-
воу це ле Ср би је ра ди ли на иден ти чан на чин. 

кон тро ла из ве шта ва ња по си сте му дСг спро во ди 
се у скла ду са ин струк ци ја ма кон сул та на та Свет-
ске бан ке, над зор ни ци ле ка ри ко ји вр ше кон тро лу 
у пи лот здрав стве ним уста но ва ма су об у че ни а у 
пла ну је и обу ка свих оста лих ле ка ра над зор ни ка 
оси гу ра ња, с об зи ром на то да се пла ни ра про ши-
ре ње на се кун дар ни и тер ци јал ни ни во здрав стве-
не за шти те. //

гоРдана томановић, Републички фонд 
за здРавСтвено оСигуРање

„Начин и методологија 
уговорања са здравственим 
установама“

маРијана мићић, Републички фонд 
за здРавСтвено оСигуРање

Начин контроле 
уговарања са здравственим 
установама

у републичком фонду 
за здравствено осигурање 
прилагођавамо све наше 
пословне процесе ка новој 
реформи финансирања 
здравства
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др ми лан ди нић, ди рек тор ле кар ске ко мо-
ре Ср би је ре као је на кон фе рен ци ји за ме-
ди је да је град пи рот од стра не ле кар ске 
ко мо ре Ср би је пре по знат као град – при-

мер до бре прак се због број них про гра ма ко је град 
фи нан си ра или је фи нан си рао а ко ји се ти чу уна-
пре ђе ња здрав ства на ло ка лу, по пут струч не пра-
ксе за мла де ле ка ре и дру гих про гра ма. град пи-

рот рас пи сао је про шле го ди не кон курс за до де лу 
сред ста ва за фи нан си ра ње де фи ци тар них во лон-
тер ских спе  ци ја ли за ци ја не за по сле ним ле ка ри-
ма. тре нут но је де сет мла дих пи рот ских ле ка ра на 
спе ци ја ли за ци ји упра во за хва љу ју ћи ан га жо ва њу 
ло кал не са мо у пра ве. 

др ми лан Си мић, пред сед ник уо лкС ре као је да 
се ле кар ска ко мо ра Ср би је, са сво је стра не, тру ди 

лкС пРедСтавила 
Своје активноСти 
у пиРоту
// на конфеРенцији за медије која је одРжана 19. маРта у Свечаној Сали 
гРадСке упРаве пиРот говоРило Се о значајном учешћу СтРучњака 
лекаРСке комоРе СРбије у пРоцеСу доношења нових законСких Решења 
из облаСти здРавСтва. гРад пиРот пРепознат је од СтРане 
лекаРСке комоРе СРбије као гРад добРе пРакСе //

Конференција за медије – 19. март 2018. године, Свечана сала Градске управе Пирот

Активности ЛекАрске коморе србије

да ути че на по бољ ша ње про бле ма бро ја и ста ро сне 
струк ту ре ле ка ра у Ср би ји на нај ви шем мо гу ћем 
ни воу, али да је по зи ти ван ути цај ак тив ног де ло-
ва ња ло кал не са мо у пра ве у тој обла сти пре по знат 
у свим зе мља ма европ ске уни је.

„за то смо ве о ма за хвал ни гра ду пи ро ту што је пре-
по знао по сто је ће про бле ме, што смо и зва нич но ис-
ка за ли за хвал ни цом ле кар ске ко мо ре Ср би је. јед на 
ло кал на сре ди на нај бо ље зна ко ји су ње ни про бле-
ми. уну тра шње ми гра ци је ле ка ра се де ша ва ју сву-
да у све ту, али мо ра мо да бу де мо све сни то га да не 
мо же мо сви да жи ви мо у ни шу или бе о гра ду и да 
мо ра мо да из на ла зи мо на чи не ка ко да од ре ђе ни 
број љу ди за др жи мо у њи хо вим род ним ме сти ма, 
а да им при том омо гу ћи мо за до во ља ва ју ће и до сто-
јан стве не усло ве жи во та“, ре као је др Си мић.

на кон фе рен ци ји се го во ри ло и о про ме на ма ко-
је ће но ви за ко ни у обла сти здрав ства до не ти, ка ко 
за за по сле не у здрав стве ном си сте му, та ко и за гра-
ђа не. др ди нић је ре као да ће Ср би ја у на ред ним 
го ди на ма мо ра ти да се кроз из ме не за кон ске ре-
гу ла ти ве при бли жи европ ској уни ји и да је у то ку 
до но ше ње за ко на о здрав стве ној за шти ти, за ко на 
о здрав стве ном оси гу ра њу, као и дру гих за кон ских 
и под за кон ских ака та ко ји ре гу ли шу здрав ство. 

„ле кар ска ко мо ра Ср би је узе ла је зна чај но уче-
шће у про це су кре и ра ња тих за ко на и оно што је за 
нас ве о ма ва жно је што је ви ше од 50 од сто пред-
ло га ко ји смо под не ли, увр ште но у но ва за кон ска 
ре ше ња. ле кар ска ко мо ра Ср би је пр ви пут у др жа-
ви има са го вор ни ка, кон сул то ва ни смо као стру ка 
и ве ру јем да ће то да ти до дат ни ква ли тет си сте му 
здрав стве не за шти те и да ће, што је нај ва жни је, ти-
ме би ти за до вољ ни и гра ђа ни“, ре као је др ди нић 
на кон фе рен ци ји за ме ди је.

др Си мић је ис та као да је ути цај ле кар ске ко мо-
ре Ср би је у дру штву и др жа ви све ве ћи.

„пр ви пут ће ле ка ри из ле кар ске ко мо ре Ср би је 
би ти чла но ви свих ре пу блич ких струч них ко ми-
си ја, де ло ви те ла ко ји на нај од го вор ни ји на чин и 
на нај ви шем ни воу од лу чу ју о стру ци, пе ди ја три ји, 
хи рур ги ји, уро ло ги ји и та ко ће мо би ти у мо гућ но-
сти да и на тај на чин ре ши мо про бле ме ко ји по-
сто је у прак си. исто вре ме но је лкС по ста ла и део 
ве ли ког етич ког од бо ра Ре пу бли ке Ср би је“, ре као 
је др Си мић и до дао да је је дан од глав них ци ље ва 
да лкС бу де пре по зна та као зна ча јан чи ни лац и у 
про це су до но ше ња ка ко за кон ских та ко и под за-
кон ских ака та из обла сти здрав ства, јер је је ди на 
ор га ни за ци ја ко ја пред ста вља све ле ка ре. 

„на жа лост, у ра ни јем пе ри о ду би ли смо у си ту-
а ци ји да су мно ге на ше ини ци ја ти ве и пред ло зи 
оста ја ли без од го во ра“, ре као је др Си мић.

на кон фе рен ци ји за штам пу уче ство ва ли су, по ред 
пред став ни ка ле кар ске ко мо ре Ср би је и ди рек тор 
оп ште бол ни це пи рот др го ран пе тро вић, ди рек тор 
пи рот ског до ма здра вља др Ра до ван илић и по моћ-
ник гра до на чел ни ка пирота бо јан Ран ђе ло вић. //

одлуке Скупштине 
лекаРСке комоРе 

СРбије

измењен 
пРавилник 

о СолидаРној 
помоћи

на пред лог управ ног од бо ра ле кар ске ко-
мо ре Ср би је, Скуп шти на ле кар ске ко мо ре Ср-
би је је на сво јој 13. ре дов ној сед ни ци, ко ја је 
одр жа на 27. фе бру а ра 2018. го ди не у бе о гра-
ду, до не ла од лу ку о усва ја њу из ме не и до пу не 
пра вил ни ка о со ли дар ној по мо ћи чла но ви ма 
ле кар ске ко мо ре Ср би је и чла но ви ма њи хо вих 
ужих по ро ди ца.

одРеЂена 
виСина накнаде 

за издавање 
хитне лиценце

на осно ву чла на 7. став 1. тач ка 9. за ко на о ко-
мо ра ма здрав стве них рад ни ка и чла на 10 став 
1 тач ка 10. и чла на 27. Ста ту та ле кар ске ко мо-
ре Ср би је, Скуп шти на ле кар ске ко мо ре Ср би-
је на 13. ре дов ној сед ни ци одр жа ној 27.02. 2018. 
го ди не у бе о гра ду до не ла је од лу ку о ви си ни 
на кна де за из да ва ње хит не ли цен це. 

на кна да за из да ва ње хит не ли цен це из но-
си 5000,00 ди на ра јед но крат но. 

од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об-
ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је“, а об ја вљу је се на кон до би ја ња са гла-
сно сти од стра не ми ни стар ства здра вља Ре-
пу бли ке Ср би је.
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л
е кар ска ко мо ра Ср би је ус пе ла је да оку-
пи и ује ди ни пред став ни ке нај знач ни јих 
ин сти ту ци ја у зе мљи јер сма тра да је од 
ве ли ке ва жно сти да струч на јав ност по-

ша ље гра ђа ни ма ја сну и ује ди ње ну по ру ку о зна-
ча ју вак ци на ци је као на уч но по твр ђе не и нај е-
фи ка сни је ме ре у пре вен ци ји ши ре ња за ра зних 
бо ле сти. 

др ми лан ди нић, ди рек тор ле кар ске ко мо ре Ср-
би је ре као је на кон фе рен ци ји за но ви на ре ко ја је 

одр жа на том при ли ком да је по ра жа ва ју ће што је 
по ве ре ње код гра ђа на у Ср би ји да нас по љу ља но 
у то ли кој ме ри да смо, због зна чај ног па да у об у-
хва ту вак ци ни са не де це, су о че ни са епи де ми јом 
мор би ла и при ну ђе ни да у 21. ве ку ука зу је мо на 
нео п ход ност и зна чај иму ни за ци је ста нов ни штва 
за ис ко ре њи ва ње за ра зних бо ле сти. 

„на дам се да ће мо пот пи си ва њем овог до ку мен та 
и за ла га њем за ци ље ве ко ји су ис так ну ти у тек сту 
са ме де кла ра ци је, ус пе ти да по вра ти мо по ве ре ње 

уједињена 
подРшка 
вакцинацији
// на иницијативу лекаРСке комоРе СРбије, угледни пРедСтавници 
дРжавних, научних, обРазовних инСтитуција и СтРуковних комоРа 
у здРавСтвеном СиСтему СРбије потпиСали Су 30. јануаРа заједничку 
деклаРацију о подРшци вакцинацији //

Активности ЛекАрске коморе србије

гра ђа на у ме ди цин ска до стиг ну ћа и на уч не чи ње-
ни це“, ре као је др динић.

др жав ни се кре тар ми ни стар ства здра вља ме хо 
мах му то вић ре као је да ве ли ки број дез ин фор ма ци-
ја ко је по сто је у јав но сти го во ри да је ста нов ни штву 
у Ср би ји по треб на здрав стве на еду ка ци ја.

“Струч на јав ност је не по де ље на. Сва ки ле кар ко-
ји ра ди у здрав стве ном си сте му зна да је иму ни-
за ци ја јед но од нај ве ћих ци ви ли за циј ских, ме ди-
цин ских до стиг ну ћа“, ре као је мах му то вић.

по ја ва мор би ла, ка ко је на гла сио, мо гла се и оче-
ки ва ти по сле па да об у хва та вак ци на ци је, али да 
је здрав стве ни си стем до бро од ре а го вао на по ја ву 
епи де ми је ма лих бо ги ња.

„на ши гра ђа ни мо ра ју да бу ду све сни то га да ако 
же ле до бро де ци мо ра ју да их вак ци ни шу“, рекао 
је др жав ни се кре тар ми ни стар ства здра вља.

ака де мик проф. др не бој ша ла лић, де кан ме ди-
цин ског фа кул те та у бе о гра ду ре као је да се сма-
тра ло да је вак ци на ци ја ушла у ци ви ли за циј ске 

те ко ви не и да је то део уоби ча је ног ци ви ли за циј-
ског жи во та.

„вак ци на ци ја је јед на од ве ли ких те ко ви на ме-
ди ци на, јед но од нај сна жни јих оруж ја ко јим су 
пра ве по ша сти од бо ле сти за у ста вље не“, ре као је 
он и до дао да је стру ку из не на ди ла бор ба про тив 
вак ци на ци је јер о зна ча ју вак ци на ци је у струч ним 
кру го ви ма не ма ди ле ме и ле ка ри су све сни ко ли-
ки је зна чај иму ни за ци је. //

Потписивање Декларације о подршци вакцинацији, 30. јануар 2018. године у Београду

„Поверење код грађана у Србији 
данас пољуљано у толикој мери 
да смо, због значајног пада 
у обухвату вакцинисане деце, 
суочени са епидемијом морбила“
 др милан динић

„Вакцинација је једна од великих 
тековина медицина, једно од 
најснажнијих оружја којим су праве 
пошасти од болести заустављене“
 академик проф. др Небојша лалић
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актуелна епидемиолошка 
Ситуација у СРбији

бРој оболелих 
од малих богиња 

у паду

пре ма по да ци ма ин сти ту та за јав но здра вље Ср-
би је др ми лан јо ва но вић ба тут, од по чет ка епи де-
ми је ма лих бо ги ња у ок то бру 2017. го ди не, а за кључ-
но са 20. 4. 2018. го ди не на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је, укљу чу ју ћи и те ри то ри ју над ле жно сти за-
во да за јав но здра вље ко сов ска ми тро ви ца, ре ги-
стро ва но је укуп но 4858 слу ча је ва ма лих бо ги ња, 
од ко јих је 2518 ла бо ра то риј ски по твр ђе но у ин-
сти ту ту тор лак. укуп но је ре ги стро ва но 15 смрт-
них слу ча је ва а око тре ћи на обо ле лих би ла је хо-
спи та ли зо ва на, док су ком пли ка ци је за бе ле же не 
код ви ше од 500 љу ди кроз за па ље ње плу ћа и два 
за па ле ња мо зга.

ка ко је епи де ми о ло шки ња др да ри ја ки сић-те-
пав че вић из ин сти ту та ба тут са оп шти ла кра јем 

апри ла, у по след њем пе ри о ду је на днев ном ни-
воу по чео да се ре ги стру је пад укуп ног бро ја обо-
ле лих, што ка ко је на ве ла, са јед не стра не мо же да 
се об ја сни по ра стом ко лек тив ног иму ни те та јер је 
до шло до зна чај ног по ве ћа ња об у хва та иму ни за-
ци јом, али са дру ге стра не да се то мо же об ја сни ти 
и го ди шњим до бом јер је до шло про ле ће и ма њи 
је бо ра вак лју ди у за тво ре ним про сто ри ја ма. она 
је још јед ном на гла си ла и да је не за хвал но пра ви-
ти би ло ка ква пред ви ђа ња, има ју ћи у ви ду ла ко ћу 
ши ре ња ви ру са ко ји је ја ко те шко за у ста ви ти ка да 
се јед ном до зво ли ње го во ши ре ње. //

Резолуција о вакцинацији

евРопоСланици 
забРинути због 

пада Стопе 
вакцинације 

у евРопи

„за бри ња ва ју ћи је рас ту ћи за зор пре ма вак ци-
на ма ко ји је већ имао по сле ди це као што су епи-
де ми је ма лих бо ги ња ко је су мо гле би ти из бег ну-
те у не ким зе мља ма“ на ве ли су евро по сла ни ци у 
ре зо лу ци ји усво је ној кра јем мар та на њи хо вој сед-
ни ци у Стра збу ру.

од по чет ка 2016. го ди не, за бе ле же но је 57 смрт-
них слу ча је ва од ма лих бо ги ња, нај ве ћим де лом 
у Ру му ни ји, ита ли ји, грч кој и не мач кој.

у тек сту нео ба ве зу ју ће ре зо лу ци је по сла ни ци 
европ ског пар ла мен та ука зу ју да вак ци на ци ја омо-
гу ћа ва спре ча ва ње око 2,5 ми ли о на смрт них слу-

ча је ва го ди шње у све ту и мо гла би 
да до ве де до сма ње ња ре зи стен ци је 
на трет ма не ан ти би о ти ци ма.

они су на ве ли да би ве ћа тран спа-
рент ност око про из вод ње и ева лу а-
ци је вак ци на, не за ви сних про гра ма 
ис тра жи ва ња и око по тен ци јал них 
се кун дар них ефе ка та вак ци на до-
при не ло вра ћа њу по ве ре ња у вак-
ци ни са ње.

ис тра жи те љи тре ба да де кла ри шу 
сва ки су коб ин те ре са и у слу ча ју да 
по сто ји, тре ба да бу ду ис кљу че ни из 
па не ла за про це ну вак ци на, на во ди 
се у тек сту.

они та ко ђе пред ла жу бо љу ускла-
ђе ност ка лен да ра за вак ци не ши ром 
европ ске уни је, као и отва ра ње на уч-
ног ди ја ло га са ци вил ним дру штвом 
да би се бо ри ли про тив „не по у зда них, 

ла жних и не на уч них ин фор ма ци ја“ ве за них за вак-
ци на ци је, пре не ла је но вин ска аген ци ја бе та.

евро по сла ни ци су на ве ли и да је нео прав да но 
да је це на вак ци не за јед но де те би ла 68 пу та ви-
ша у 2014. не го што је то би ло у 20011. го ди ни и за-
то су на гла си ли да да ју по др шку по сто је ћем до-
го во ру о об је ди ње ној на бав ци вак ци на ка ко би се 
сма њи ле це не.

европ ска ко ми си ја тре ба да пред ста ви у дру гом 
тро ме сеч ју 2018. ини ци ја ти ву на ме ње ну ја ча њу 
са рад ње око бо ле сти ко је мо гу да се спре че вак-
ци на ци јом. //
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п
о 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 
Рлкб, је на ше сна е стој ре дов ној сед ни ци 
до нео од лу ку да се ми ни стар ству здра-

вља и Ре пу блич ком фон ду за здрав стве но оси гу ра-
ње упу ти ини ци ја ти ва за из ме не и до пу не за ко на 
о ра ду и за ко на о здрав стве ном оси гу ра њу, ка ко 
би се у усло ви ма епи де ми је мор би ла, за по сле ни-
ма ко ји обо ле од за ра зне бо ле сти услед пру жа ња 
услу га здрав стве не за шти те ли ци ма обо ле лим од 
за ра зних бо ле сти омо гу ћи ла ис пла та на кна де за-
ра де у ви си ни 100 од сто про сеч не за ра де у прет-
ход них 12 ме се ци пре ме се ца у ко јем је на сту пи ла 
при вре ме на спре че ност за рад.

за по сле ни у здрав ству се не се бич но жр тву ју у 
пру жа њу свих нео п ход них здрав стве них услу га па-
ци јен ти ма при че му уко ли ко обо ле под но се и ма-
те ри јал ну жр тву јер им пре ма ва же ћим про пи си-
ма при па да на кна да за ра де у ви си ни од 65 од сто.

Сма тра мо нео п ход ним да сви за по сле ни ко ји су 
при вре ме но спре че ни за рад услед пру жа ња услу-
га ли ци ма обо ле лим од за ра зне бо ле сти при ма ју 
на кна ду за ра де у ви си ни 100 од сто про сеч не за ра-
де, те да би про пи се ко ји су на сна зи у том сми слу 

би ло нео п ход но из ме ни ти ка ко би се ис пра ви ла 
не прав да и ми ни ми зи ра ла жр тва ко ју здрав стве-
ни рад ни ци по но во под но се. 

по што за из ме ну за кон ских про пи са по сто ји 
про це ду ра ко ја и вре мен ски тра је а да ко ле ге не 
би у ме ђу вре ме ну би ле оште ће не, по се бан од бор 
за струч на пи та ња и струч ни над зор Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре бе о гра да одр жао је ше сна се ту ре-
дов ну сед ни цу, да на 07.03.2018. го ди не у про сто ри-
ја ма Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре бе о гра да са ко-
је је упу тио пред лог по себ ном од бо ру за струч на 
пи та ња и струч ни над зор ле кар ске ко мо ре Ср би-
је да се по кре не ини ци ја ти ва за из ме ну и до пу ну 
пра вил ни ка о со ли дар ној по мо ћи чла но ви ма ле-
кар ске ко мо ре Ср би је и чла но ви ма њи хо вих ужих 
по ро ди ца у ко ме би се пред ви де ло и пра во на нов-
ча ну по моћ чла но ви ма ле кар ске ко мо ре Ср би је 
за обо ле ња ко ја се не на ла зе на ли сти про фе си-
о нал них обо ле ња а на ста нак бо ле сти је ве зан за 
рад но ме сто, као што је на при мер, са да слу чај са 
обо ле ва њем здрав стве них рад ни ка од ма лих бо-
ги ња. у овим слу ча је ви ма ле ка ри док су на бо ло-
ва њу има ју пра во са мо на нов ча ну на кна ду до 65 
од сто ре дов не пла те. 

за то сма тра мо да би, уко ли ко за то по сто је фи-
нан сиј ске мо гућ но сти, пра вил ни ком о со ли дар ној 
по мо ћи чла но ви ма ле кар ске ко мо ре Ср би је и чла-
но ви ма њи хо вих ужих по ро ди ца тре ба ло пред ви-
де ти и пра во на нов ча ну по моћ чла но ви ма ле кар-
ске ко мо ре Ср би је у нов ча ном из но су до 35 од сто 
од ре дов не пла те. на та кав на чин би се омо гу ћи-
ло да ле ка ри ко ји на рад ном ме сту обо ле од не ке 
бо ле сти ко ја се не на ла зи на ли сти про фе си о нал-
них обо ље ња, при ме на кна ду за ра де у вред но сти 
100 од сто од ре дов не пла те, ко ја им пре ма ва же ћим 
про пи си ма ни је омо гу ће на.

Др Бранка Лазић,прим.
потпредседник Рлк београда 

за државну праксу

Активности регионАЛне ЛекАрске коморе беогрАдА

од лу ка 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 Рлкб

моРбили 
– пРофеСионална 
болеСт
// Сма тРа мо нео п ход ним да Сви за по Сле ни ко ји Су пРи вРе ме но 
СпРе че ни за Рад уСлед пРу жа ња уСлу га ли ци ма обо ле лим од за Ра зне 
бо ле Сти пРи ма ју на кна ду за Ра де у ви Си ни 100 од Сто пРо Сеч не за Ра де, 
те да би пРо пи Се ко ји Су на Сна зи у том Сми Слу би ло нео п ход но 
из ме ни ти ка ко би Се иС пРа ви ла не пРав да и ми ни ми зи Ра ла жР тва 
ко ју здРав Стве ни Рад ни ци по но во под но Се //

Запослени у здравству се 
несебично жртвују у пружању 
свих неопходних здравствених 
услуга пацијентима при чему 
уколико оболе, подносе 
и материјалну жртву јер им, 
према важећим прописима, 
припада накнада зараде 
у висини од 65 одсто
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п
р ви са ста нак фо ру ма мла дих ле ка ра 
Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре вој во-
ди не је одр жан 3. мар та 2018. го ди не, 
у про сто ри ја ма Ре ги о нал не ле кар ске 

ко мо ре вој во ди не. Са стан ку су при су ство ва ли 
др сци. мед. то ми слав Стан тић, пред сед ник 
Рлкв, мр сци. мед. та и та Сто јиљ ко вић, пред-
сед ник из вр шног од бо ра Рлкв, проф. др Сне-
жа на бр кић, де кан ме ди цин ског фа кул те та 
уни вер зи те та у но вом Са ду и проф. др дра ган 
дан куц, пред сед ник дру штва ле ка ра вој во ди-
не Срп ског ле кар ског дру штва.

пи та ли смо чла но ве ка ко ви де сво ју уло гу 
у фо ру му мла дих ле ка ра и шта ми сле о по ло-
жа ју ле ка ра у Ср би ји да нас:

За што сте се укљу чи ли у Фо рум 
мла дих ле ка ра и ка ко ви ди те 
сво ју уло гу у Фо ру му?

Др Сла ви ца Бе рар: као нај мла ђи осни вач 
при ват не ле кар ске ор ди на ци је „по ро дич ни 
ле кар Сла ви ца“ ко ји успе шно по слу је већ две 
и по го ди не, се бе ви дим као по зи ти ван при-
мер мла ђим ко ле га ма. Сво ју уло гу ви дим у 
под сти ца њу ко ле га да се осме ле и кре ну мо-
јим сто па ма.

Др Гри го ри је Јо ва но вић: укљу чио сам се с ци-
љем да ука жем на про бле ме ко ји бри ну мла де 
ле ка ре, као и да по ку шам да по мог нем сво јим 
ко ле га ма, да до стиг не мо за јед нич ки циљ – по-
бољ ша ње по ло жа ја мла дих ле ка ра у дру штву.

Др Бо ја на Бог да но вић: у рад фо ру ма сам се 
укљу чи ла јер ве ру јем да се мо же по бољ ша ти 
по ло жај мла дих ле ка ра у здрав стве ном си сте-
му. Сво ју уло гу ви дим у то ме да ћу као ак ти ван 
члан мо ћи да до при не сем том ци љу. 

Др Дра га на То мић: же ле ла сам да ви дим са 
ко јим про бле ми ма се су сре ћу дру ге ко ле ге и 
да ли су слич ни са про бле ми ма кроз ко је ја 
про ла зим у свом ра ду. ми слим да је бит но да 
бу де мо ко ле ги јал ни и по мог не мо јед ни дру-
ги ма, а кроз ова кве са др жа је мо же мо мно го 
ви ше да по стиг не мо не го као по је дин ци. не 
знам ка ко бих од ре ди ла сво ју уло гу али уко-
ли ко бу дем ба рем мо гла да бу дем из вор дру-
га чи јег и кон струк тив ног по гле да на те ме ко је 
се по ја вљу ју на фо ру му, би ћу за до вољ на. 

Др Го ран Гња то: укљу чио сам се због раз-
ме не ис ку ста ва о про бле ми ма ко ји се ти чу 
ле ка ра а по себ но мла дих, и да би евен ту ал-
но до шли до не ких за кљу ча ка и пред ло га ко-

је би по том пре не ли до ин сти ту ци ја ко је су 
у мо гућ но сти да те про блем ре ша ва ју. мо ја 
уло га мо же би ти од ко ри сти због мог ви ше-
го ди шњег рад ног ис ку ства у др жав ним до мо-
ви ма здра вља.

Шта ви ди те као нај ве ће про бле ме 
са ко ји ма се су о ча ва ју мла ди ле ка ри 
у Ср би ји и шта је, по Ва шем ми шље њу, 
мо гу ће ре ше ње тих про бле ма?

Др Сла ви ца Бе рар: нај ве ћи про блем мла дих 
ле ка ра је на сле ђен лош си стем ор га ни за ци је 
ра да и за ста ре ли на чин раз ми шља ња. Ре ше-
ње ко је сам у свом слу ча ју спро ве ла у де ло је 
оса мо ста љи ва ње, од но сно отва ра ње при ват-
не прак се. по ре ским олак ши ца ма, нов ча ном 
по мо ћи и из јед на ча ва њем при ват не и др жав-
не слу жбе би др жа ва ла ко сти му ли са ла мла де 
ле ка ре на исти ко рак.

Др Гри го ри је Јо ва но вић: нај ве ћи про блем 
је не мо гућ ност за по шља ва ња или за по шља ва-
ња на нео д ре ђе но вре ме и обез бе ђи ва ње ма-
те ри јал не ег зи стен ци је.

Др Бо ја на Бог да но вић: нај ве ћи про блем 
мла дих ле ка ра је не за по сле ност, и ја ко ду го 
че ка ње на по сао, а и ка да се до би је по сао ма ла 
за ра да. као мо гу ће ре ше ње сма трам да је по-
треб но уки ну ти за бра ну за по шља ва ња, јер сви 
све до чи мо чи ње ни ци да не ма до вољ но ле ка ра 
и да су ли сте че ка ња за па ци јен те пре ду гач ке. 
на рав но, тре ба по ве ћа ти пла те ле ка ри ма јер, 
ле ка ри на кон то ли ко го ди на шко ло ва ња ни су 
за слу жи ли да бу ду та ко ма ло пла ће ни. 

Др Дра га на То мић: те шко се до ла зи до по-
сла, че сто смо при ну ђе ни да го ди на ма ра ди-
мо на од ре ђе но или „во лон тер ски“ и ти ме 
нам се ус кра ћу је пра во да се уса вр ша ва мо на 
пра ви на чин. не рет ко се де ша ва да по све ти-
те сво је вре ме и енер ги ју јед ном по слу а да 
он да уме сто вас не ко дру ги до би је по сао за 

ко ји сте ви већ до брим де лом об у че ни. не из-
ве сност због по сла ко ји да нас имаш а мо жда 
су тра не маш је нај ве ћи про блем. не са мо то, 
на рав но, али сма трам да је основ но пру жи ти 
нам при ли ку да се до ка же мо, а ка да се до ка-
же мо да се труд и ула га ње вред ну ју. 

Др Го ран Гња то: нај ве ћи про блем је не мо гућ-
ност за по шља ва ња. би ло би за уте ху ка да би се 
по што ва ли не ки кри те ри ју ми и не ки ред при 
за по шља ва њу у др жав ним уста но ва ма. при-
ват ним уста но ва ма би тре ба ло омо гу ћи ти да 
рав но прав но уче ству ју у здрав стве ном си сте-
му о тро шку здрав стве ног оси гу ра ња. 

Ко ји су про бле ми са ко ји ма 
се сва ко днев но су сре ће те 
у про фе си о нал ном ра ду?

Др Сла ви ца Бе рар: нај ве ћи про блем је број 
оба ве за ко је тре ба днев но ис пу ни ти, али уз 
ве ли ки труд, ор га ни за ци ју и по др шку ста ри-
јих ко ле га у ви ду до бро на мер них са ве та све 
је лак ше.

Др Гри го ри је Јо ва но вић: по ред про бле ма 
са за по шља ва њем, ко ле ге ко је су на здрав-
стве ним спе ци ја ли за ци ја ма има ју про блем 
са сво јим ста ри јим ко ле га ма ко ји због су је те 
или дру гих раз ло га, не же ле да по де ле сво је 
зна ње са мла дим ле ка ри ма. та ко ђе, ко ле ге на 
спе ци ја ли за ци ја ма су при мо ра не да ра де дру-
ге по сло ве ко је им ни су у опи су спе ци ја ли за-
ци је, са мо у ци љу до би ја ња пот пи са.

та ко ђе, пре ма ко ле га ма на во лон тер ским 
спе ци ја ли за ци ја ма, из ве сни део на став ног ка-
дра не ма слу ха за чи ње ни цу да мла ди ле ка ри 
ра де не где ван стру ке и по ха ђа ју во лон тер ску 
спе ци ја ли за ци ју. че сто се од ових спе ци ја ли-
за на та тра жи да оста ју ду же на во лон тер ској 
спе ци ја ли за ци ји.

Др Бо ја на Бог да но вић: мој нај ве ћи про фе-
си о нал ни про блем је што сам као млад ле кар 

Активности регионАЛне ЛекАрске коморе војводине

ја ча ње уло ге 
мла дих ле ка Ра 
// на Са Стан ку ини ци ја тив ног од бо Ра фо Ру ма мла дих ле ка Ра ко ји је 
одР жан 18. де цем бРа 2017. го ди не до не та је од лу ка да Се кон так ти Ра ју 
Сви чла но ви Рлк вој во ди не мла Ђи од 40 го ди на Са по зи вом да Се укљу че 
у Рад фо Ру ма // пРи маР ни за да ци фо Ру ма мла дих ле ка Ра Су ана ли за 
по ло жа ја и пеР Спек ти ве мла дих ле ка Ра на те Ри то Ри ји над ле жно Сти 
Рлк вој во ди не и пРед ло зи ме Ра за уна пРе Ђи ва ње по ло жа ја 
мла дих ле ка Ра, као и ак тив но уче шће у те ма ма из дРу гих обла Сти 
над ле жно Сти Рлк вој во ди не //
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упи са ла во лон тер ску спе ци ја ли за ци ју из ра-
ди о ло ги је, тре нут но сам тре ћа го ди на. не мам 
по сао и не ви дим да ћу га има ти у ско ри јој бу-
дућ но сти, ма кар не у др жав ној уста но ви. Сво ју 
шко ла ри ну пла ћам са ма. Сва ко днев но све до-
чим чи ње ни ци да ни ко не за по шља ва нас ко ји 
смо већ при кра ју спе ци ја ли за ци је, већ се из 
уста но ва ша љу ле ка ри на исту ту спе ци ја ли-
за ци ју о тро шку др жа ве. као не ко ре ше ње ове 
си ту а ци је ви дим из јед на ча ва ње при ват не и 
др жав не прак се, па би се та ко ма кар отво ри ла 
за нас не ка ме ста у при ват ној прак си, по што у 
др жав ној за нас из гле да не ма ме ста.

Др Дра га на То мић: про бле ми на ста ју при-
мар но због оп ште де гра ди ра но сти про фе си је и 
че сто сво ђе њем на би ро крат ски део по сла ко ји 
ве ћи ма мла дих и ам би ци о зних ле ка ра не во-
ли. на рав но, то ни је са мо про блем мла дих ле-
ка ра. та ко ђе, не ра зу ме ва ње на ко је се на и ла зи 
и ме ђу ко ле га ма, уме да бу де ка мен спо ти ца-
ња. ка ко нас је у прак си ма ње не го што је оп-
ти мал но че сто смо пре тр па ни по слом. те шко 
је би ти мла ди ле кар јер сви оче ку ју да не ма те 
сво јих про бле ма и му ка јер сте мла ди. 

Др Го ран Гња то: мла ђи ле ка ри су пре оп те-
ре ће ни по слом и че сто тр пе не прав ду због 
под ре ђе ног по ло жа ја ко ји им се на ме ће уго-
во ри ма о ра ду на од ре ђе но вре ме. уго во ри о 
ра ду на од ре ђе но вре ме и ве ли ки број ле ка ра 
на би роу ра да су ме ђу нај ве ћим иза зо ви ма са 
ко ји ма се над ле жни мо ра ју су о чи ти у на ред-
ном пе ри о ду.

Шта пре по зна је те као основ не 
раз ло ге за одлазак, посебно 
младих лекара у иностранство?

Др Сла ви ца Бе рар: на жа лост, сма трам да 
су не ре ал на оче ки ва ња глав ни раз лог ве ли-
ког од ли ва ле ка ра. ме ди ци на зах те ва мно го 
уло же ног тру да, па се но вац не где сма тра ком-
пен за ци јом за ве ли ки рад, али из свог скром-

ног ис ку ства ми слим да но вац ни је до во љан. 
наш здрав стве ни си стем очи глед но ни је иде-
а лан, али ће би ти да ле ко бо љи ка да га са ми 
при ла го ди мо и лич но про ме ни мо, а не да че-
ка мо да то не ко ура ди за нас.

Др Гри го ри је Јо ва но вић: ко ле ге од ла зе у 
ино стран ство нај пре због не мо гућ но сти за по-
шља ва ња у зе мљи, а по том због бо љих усло ва 
ра да и ве ће пла те. мно ге ко ле га ко је са да ра-
де у ино стран ству, на кон ди пло ми ра ња ни су 
мо гле да се за по сле или су во лон ти ра ле го ди-
на ма без на кна де за свој рад. до бар део ко ле га 
ко ји су у ино стран ству, вр ло бр зо на кон за по-
сље ња је до био уго вор на нео д ре ђе но вре ме и 
мо гућ ност да иза бе ре спе ци ја ли за ци ју.

Др Бо ја на Бог да но вић: глав ни раз ло зи за 
од лив мла дих ле ка ра у ино стран ство су по-
сао, бо ља за ра да, бо љи усло ви ра да и на став-
ка шко ло ва ња.

Др Дра га на То мић: већ смо се до та кли те-
ме о за по шља ва њу. ве ћи број ле ка ра до би ја 
при ли ку за уса вр ша ва ње, бр же не го код нас. 
мо жда се то чи ни не ко ме чуд ним али ве ћи на 
мла дих ко ји су за вр ши ли сво је сту ди је у ро ку и 
би ли по све ће ни сту ди ја ма жељ ни су зна ња и 
уса вр ша ва ња и че сто су ожа ло шће ни чи ње ни-
цом да по 10-15 го ди на не мо гу да до би ју спе-
ци ја ли за ци је или тре ба још го ди на ма да бу ду 
на те ре ту сво јим ро ди те љи ма или су пру жни-
ци ма на кон сту ди ја. фи нан сиј ски мо ме нат се 
не мо же пре не брег ну ти. ве ли ка од го вор ност 
је на на шим пле ћи ма и пла та на не ки на чин 
тре ба да пра ти од го вор ност ко ју пре у зи ма мо.

Др Го ран Гња то: за по сле ње, ве ћа пла та, спе-
ци ја ли за ци ја су основ ни раз ло зи. по ред то га 
мно ги се на то од лу че због не прав де и раз о ча-
ре ња ко је до жи ве у Ср би ји. у не мач кој је олак-
ша на про це ду ра при ја ве на кон курс, иста се 
ра ди елек трон ским пу тем, док у Ср би ји под-
ра зу ме ва сла ње по штом уз мно го број на ове-
ре на до ку мен та. //

к
он ти ну и ра на ме ди цин-
ска еду ка ци ја – кме, као 
сег мент ак тив но сти ле-
кар ске ко мо ре Ср би је, 

ре а ли зу је се по др жа ва њем де-
ло ва ња на уна пре ђе њу по сле-
ди плом ске еду ка ци је ле ка ра. 
Струч на ма ни фе ста ци ја – но ви не 
у ме ди ци ни IV одр жа ва се тра-
ди ци о нал но као ва жна струч на 
ма ни фе ста ци ја у РлкцзС, кроз 
об лик кон фе рен ци је – те мат ски 
упри ли че не у скла ду са ак ту ел-
ним по тре ба ма у здрав ству. ор га-
ни зу је се у са рад њи са Срп ским 
ле кар ским дру штвом са основ-
ним ци љем уна пре ђе ња ле кар-
ске про фе си је.

те ме ово го ди шњег струч ног 
ску па, на ја вље ног за 24 мај 2018. 
го ди не ко ји ће би ти одр жан у 

кра гу јев цу, би ће из обла сти он-
ко ло ги је. по се бан од бор за ме-
ди цин ско обра зо ва ње, на че лу 
са пред сед ни цом др љи ља ном 
Ста ни ми ро вић, ко ја ак тив но ра-
ди на ор га ни зо ва њу тог тра ди-

ци о нал ног ску па, уз ан га жо ва ње 
свих чла но ва, оче ку је да ће ле-
ка ри , чла но ви лкС из РлкцзС, 
као и прет ход них го ди на ко је је 
обе ле жи ло ма сов но уче шће, би-
ти за до вољ ни. //

Ак тив но сти ре ги о нАЛ не Ле кАр ске ко мо ре цен трАЛ не и зА пАд не ср би је

на ја ва СтРуч не 
ма ни фе Ста ци је 
– но ви не у ме ди ци ни IV
// те ме ово го ди шњег СтРуч ног Ску па, ко ји ће би ти одР жан 
24. ма ја 2018. го ди не у кРа гу јев цу, би ће из обла Сти oнкологије //

Прим. др Не над Ђо ко вић – исто ри ја раз вој не ме ди ци не у цен трал ној Ср би ји – шу ма ди ји
Проф. др Драг че Ра до ва но вић – ди јаг но сти ка и ле че ње ту мо ра пан кре а са
Доц. др Ра ди во је Ни ко лић – ди јаг но сти ка и ле че ње спи нал них ту мо ра
Проф. Др Зо ран Игру ти но вић – епи де ми о ло ги ја ма лиг ни те та у де чи јем уз ра сту
Проф. др Пре драг Ђур ђе вић – не хоч кин ски лим фо ми – пут ка из ле че њу
Проф. др Сан дра Пе кић – хор мон ра ста и нео пла зи је
Проф. др Ра дан Џо дић – би оп си ја и од лу ка о се лек тив ној ди сек ци ји вра та код кар ци но ма ти о рид не жле зде
Др спец. Алек сан дар Ђор ђе вић – ме та стат ско обо ље ње на ске ле ту
Прим. др сци. Го ран Аза њац – Ре кон струк тив на и естет ска хи рур ги ја дој ке, ин те грал ни аспект ле че-
ња кар ци но ма дој ке
Проф. др Не бој ша Ла ђе вић – кар ци ном ски бол 
Доц. др Ми лан Ла тас – где се сре ћу пси хи ја три ја и он ко ло ги ја
Прим. др Ка та Да бић Стан ко вић – ме сто и уло га бра хи те ра пи је у ле че њу ма лиг них ту мо ра
Проф. др Сло бо дан Јан ко вић – не же ље на деј ства ле ко ва ко ји де лу ју на ту мо ре пре ко кон рол них пунк-
то ва иму ног си сте ма

ПрЕ да Ва чИ И тЕ мЕ – 24. маЈ 2018. гО дИ НЕ, кра гу ЈЕ Вац

Активности регионАЛне ЛекАрске коморе војводине
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Активности регионАЛне ЛекАрске коморе зА југоисточну србију

о 
ак тив но сти ма ле кар ске ко мо ре Ср би је и 
ре зул та ти ма ко ји су по стиг ну ти у про це-
су до но ше ња на цр та за ко на о здрав стве-
ној за шти ти, као и на цр та за ко на о за по-

сле ним у јав ним слу жба ма на три би ни у пи ро ту 
го во ри ли су др ми лан ди нић, ди рек тор ле кар ске 
ко мо ре Ср би је и др ми лан Си мић, пред сед ник 
управ ног од бо ра лкС. 

др ди нић је пред оку пље ним ле ка ри ма ре као да 
се у по след њих го ди ну и по да на, ко ли ко је на че-
лу лкС, су о чио са чи ње ни цом да ве ли ки број ле-
ка ра не зна шта све ра ди ко мо ра, у че му све узи ма 
уче шће и ко ли ко ак тив но са ра-
ђу је са др жав ним ин сти ту ци ја-
ма у окви ру здрав стве ног си сте-
ма. кон крет но, ка ко је ис та као, 
са ми ни стар ством здра вља се у 
прет ход ном пе ри о ду са ра ђи ва ло 
на из ме на ма и до но ше њу на цр-
та за ко на о здрав стве ној за шти-
ти, кроз под но ше ње пред ло га од 
ко јих је ве ли ки број усво јен, као 
и на на цр ти ма за ко на о здрав-
стве ном оси гу ра њу и за ко на о 
ко мо ра ма а ко ји ће сви, ка ко се 
оче ку је, у пр вој по ло ви ни го ди не, 
би ти усво је ни у на род ној скуп-
шти ни Ср би је. 

„оно што је ва жно за нас ле ка-
ре је су пра вил ни ци ко ји ће у на-
ред них 12 ме се ци, ка да се до не се 
но ви за кон, мо ра ти да се усво је. 
то су пр вен стве но, пра вил ник о 
бли жим усло ви ма за оба вља ње 
здрав стве не де лат но сти, пра вил-

ник о уну тра шњој ор га ни за ци ји здрав стве них уста-
но ва, пра вил ник о из да ва њу и од у зи ма њу ли цен-
ци, као и пра вил ник о спро во ђе њу кон ти ну и ра не 
ме ди цин ске еду ка ци је ко ји ће, ка ко то но ви за кон 
на ла же, пи са ти ми ни стар здра вља упра во на пред-
лог ле кар ске ко мо ре Ср би је“, ис та као је он.

ле кар ска ко мо ра Ср би је са ра ђу је и са ми ни стар-
ством про све те а ве за но за за кон о ви со ком обра зо-
ва њу, ка ко би се ре шио по сто је ћи про блем да спе-
ци ја ли за ци је ле ка ра ни су при зна те и пре по зна те 
на аде ква тан на чин, што ка сни је пра ви про блем 
вред но ва ња кад су пла те у пи та њу. 

пРедСтавници 
лкС на тРибини 
у пиРоту
// у амфитеатРу опште болнице у пиРоту 19. маРта 
одРжана је тРибина на којој Су пРедСтављене активноСти 
и залагања лекаРСке комоРе у пРоцеСу измена кРовних закона 
у здРавСтву а РазговаРано је и о изазовима које доноСе 
актуелне РефоРме у здРавСтвеном СиСтему СРбије //

„од зна ча ја за ле кар ску ко мо ру Ср би је је и ус по-
ста вље на са рад ња са дру гим про јек том здрав ства 
по пи та њу уво ђе ња но вих на чи на фи нан си ра ња 
здрав ства, ди јаг но стич ки срод них гру па и ка пи та-
ци о не фор му ле“, на по ме нуо је др ди нић и до дао да 
са Ре пу блич ким фон дом за здрав стве но оси гу ра-
ње по сто ји са рад ња у ве зи са пра вил ни ком о уго-
ва ра њу са здрав стве ним уста но ва ма.

„та са рад ња је за нас вр ло ва жна јер се тим пра-
вил ни ком од ре ђу је на чин на ко ји ће се до би ја ти 
сред ства, а са дру ге стра не се ди рект но од но си и на 
то ка ко ће ле ка ри би ти пла ће ни“, ре као је др ди нић 
и до дао да је ко мо ра пр ви пут ус пе ла да до ве де за 
исти сто љу де из ми ни стар ства здра вља, ин сти ту та 
за јав но здра вље Ср би је, Рф зо-а, ка ко би се по ку-
ша ло за јед нич ко из на ла же ње ре ше ња за про бле-
ме ко ји су се го ди на ма на го ми ла ва ли.

др ми лан Си мић, пред сед ник уо лкС под се тио 
је на то да је то ком уче шћа у до но ше њу на цр та за-
ко на о здрав стве ној за шти ти би ло до ста пред ло га 
ле кар ске ко мо ре Ср би је ко ји су би ли пр вен стве но 
во ђе ни иде јом за шти те ин те ре са ле ка ра и ис та као 
као ве ли ки успех то што је ле кар ска ко мо ра Ср би-
је пр ви пут ушла у ре пу блич ке струч не ко ми си је 
по но вом за ко ну. 

„во лео бих да у на ред ном пе ри о ду на ста ви мо и 
по бољ ша мо на шу са рад њу са ми ни стар ством здра-
вља“, ре као је др Си мић и до дао да је дан од ва жних 
пред ло га ле кар ске ко мо ре Ср би је ко ји ни је ушао 
у на црт за ко на и за ко ји ће за ла га ње би ти на ста-
вље но је пи та ње де жур ста ва, од но сно на чи на на 
ко ји је то пи та ње уре ђе но но вим за ко ном.

др Си мић је под се тио и да је лкС ин си сти ра ла 
на то ме да се до не се по се бан за кон о ле кар ству 
ко ји ће пре по зна ти ле кар ску стру ку ван свих дру-

гих стру ка, али да то, за са да, ни је при хва ће но. го-
во рио је и о из у зет но ло шој си ту а ци ји у по гле ду 
ста ро сне струк ту ре ле ка ра и на по ме нуо да је ле-
кар ска ко мо ра Ср би је на осно ву пре ци зних по да-
та ка ко ји ма рас по ла же о ле ка ри ма у Ср би ји, на-
пра ви ла пре дик ци је ка дро ва за на ред ни пе ри од 
ко је је пред ста ви ла над ле жним др жав ним ин сти-
ту ци ја ма. //Општа болница у Пироту

тЕмЕ трИБИНЕ 
ОдржаНЕ у ОПштОЈ 
БОлНИцИ у ПИрОту

• Нацрт закона о Здравственој заштити
•  Нацрт закона о запосленима у јавним 

службама
•  Увођење система дијагностичких 

сродних група у финансирању болничких 
установа у Србији

вести и догАЂАји

учешће лкС на 
окРуглом Столу 

у оквиРу унутРашњег 
дијалога о коСову 

и метохији

ле кар ска ко мо ра Ср би је би ла је је дан од уче-
сни ка окру глог сто ла у окви ру уну тра шњег ди-
ја ло га о ко со ву и ме то хи ји ко ји је одр жан 1. фе-
бру а ра 2018. го ди не у па ла ти Ср би је.

ис пред ле кар ске ко мо ре Ср би је окру глом 
сто лу при су ство ва ли су др ми лан ди нић, ди-
рек тор ле кар ске ко мо ре Ср би је и др ксе ни ја 
тур ко вић, пред сед ни ца Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре ко со ва и ме то хи је.

др ди нић је на ску пу ре као да је ле кар ска 
ко мо ра Ср би је ор га ни зо ва на та ко да сво ју ак-
тив ност оба вља у пет ре ги о на од ко јих је је дан 
ко со во и ме то хи ја.

„Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра ко со ва и ме то-
хи је у овом тре нут ку ра ди у пу ном ка па ци те ту 
са фор ми ра ним свим ор га ни ма и те ли ма.

по пи та њу про бле ма ве за них за ли цен ци ра-
ње, ди нић је ре као да је ле кар ска ко мо ра Ср-
би је оне мо гу ће на да из да ли цен це ле ка ри ма 
ко ји су сте кли ди пло ме на фа кул те ти ма, нај-
че шће у при шти ни, јер пи та ње при зна ва ња 
ди пло ма о сте че ним спе ци ја ли за ци ја ма или 
дру гим еду ка ци ја ма на фа кул те ти ма у при-
шти ни ни је ре гу ли са но.

дру ги про блем, оте жан рад су до ва ча сти лкС 
оне мо гу ћа ва утвр ђи ва ње про фе си о нал не од го-
вор но сти ле ка ра пред тим су до ви ма, јер не по-
сто ји са рад ња са су до ви ма на ким.

ди нић је ис та као и да тре ба ин си сти ра ти на 
је дин стве ном спро во ђе њу здрав стве не за шти те 
и дру гих по сло ва ве за них за здрав ство на це лој 
те ри то ри ји Ср би је као и о нео п ход ној до дат ној 
па жњи о усло ви ма ра да ле ка ра на ким.

„по свим тим пи та њи ма, ле кар ска ко мо ра 
Ср би је је спрем на да узме уче шће и по мог не 
у ре ша ва њу на ве де них про бле ма, ка ко из за-
шти те стру ке, та ко и бри ге о здра вљу ста нов-
ни штва“, ре као је ди нић.

окру гли сто на ком су по ред ми ни стра здра-
вља у вла ди Ср би је зла ти бо ра лон ча ра, ди рек-
то ра кан це ла ри је за ко со во и ме то хи ју мар-
ка Ђу ри ћа, ге не рал ног се кре та ра пред сед ни ка 
Ср би је ни ко ле Се ла ко ви ћа, оку пио је пред-
став ни ке ме ди цин ских, сто ма то ло шких, фар-
ма це ут ских и ве те ри нар ских фа кул те та, као и  
чел ни ке здрав стве них ор га ни за ци ја и стру ков-
них ко мо ра у здрав ству.
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у нишу отвоРено 
ново одељење 
за лечење деце 

оболеле од Рака

нај са вре ме ни је де чи је хе ма то-он ко ло шко оде ље-
ње отво ре но је 15. ма ја у кли нич ком цен тру ниш. 
на чел ни ца тог оде ље ња гор да на ко стић је ка за ла 
да је оно уре ђе но та ко да де ца не осе ћа ју да су на 
бол нич ком ле че њу, а ту мо гу да бо ра ве и њи хо ви 
ро ди те љи. но во оде ље ње од 750 ква драт них ме-
та ра је уз де чи ју ин тер ни стич ку кли ни ку. за ње-
го ву из град њу 100 ми ли о на ди на ра при ку пи ло је 
на ци о нал но удру же ње ро ди те ља де це обо ле ле од 
ра ка (нуР доР) уз по моћ до на то ра, гра ђа на и ми-
ни стар ства здра вља Ср би је.

јубилеј вма 
обележен отваРањем 

очне банке

у окви ру обе ле жа ва ња да на вој но ме ди цин ске 
ака де ми је и 174 го ди не по сто ја ња те ку ће, 2. мар та 
је на вма отво ре на оч на бан ка. го во ре ћи о зна ча ју 
оч не бан ке, пу ков ник проф. др ми ро слав ву ко са-
вље вић ре као је да из град ња оч не бан ке са свим 
тех нич ким апа ра ти ма ко шта око 13 ми ли о на ди на-
ра, а ме ди цин ска опре ма око 10 ми ли о на ди на ра, 
та ко да укуп на це на из град ње, тех нич ког опре ма-
ња и ме ди цин ске опре ме из но си око 23 ми ли о на 
ди на ра али ће се ко нач на це на зна ти ка да се од 
над ле жних слу жби до би је ко на чан из ве штај. но-
во о тво ре на оч на бан ка ба ви ће се при ба вља њем, 
чу ва њем, про це ном ква ли те та, об ра дом и ди стри-
бу ци јом де ло ва ока ра ди тран сплан та ци је оним 
љу ди ма ко ји ма је пре са ђи ва ње тог тки ва је ди на 
шан са да по но во про гле да ју.

од апРила уведена 
нова вакцина 

у календаРу обавезне 
имунизације

но вим тро го ди шњим про гра мом то ком 2018. го-
ди не пред ви ђе но уво ђе ње оба ве зне иму ни за ци је 
де це про тив обо ље ња иза зва них Стреп то ко ку сом 
пне у мо ни је, па сив не иму ни за ци је пре вре ме но 
ро ђе не де це про тив обо ље ња иза зва них ре спи ра-

тор ним син ци ци јел ним ви ру сом, оба ве зне иму-
ни за ци је за по сле них у здрав стве ним уста но ва ма 
про тив ма лих бо ги ња, за у ша ка и ру бе ле.

пре ма но вом пра вил ни ку о иму ни за ци ји и на-
чи ну за шти те ле ко ви ма од апри ла 2018. го ди не у 
про грам оба ве зне иму ни за ци је уве де на је вак-
ци на ци ја про тив обо ље ња иза зва них Стреп то-
ко ку сом пне ум ни је за де цу ро ђе ну од 1. ја ну а ра 
2018. го ди не.

„вак ци на је ви со ко ефи ка сна у ре дук ци ји ин ва-
зив них фор ми обо ље ња као што су ме нин ги тис – 
за па ље ње мо жда ни ца, пне у мо ни ја – за па ље ње плу-

ћа, бак те ри је ми ја, као и код нај у че ста ли јих фор ми 
за па ље ња сред њег уха де це уз ра ста до 2 го ди не. 
ова обо ље ња пред ста вља ју во де ћи узрок смрт но-
сти де це уз ра ста до пет го ди на у гру пи вак ци на-
ма пре вен та бил них бо ле сти на гло бал ном ни воу“, 
на во ди се у са оп ште њу ин сти ту та ба тут.

пре ма ка лен да ру оба ве зне иму ни за ци је у Ср би ји 
вак ци на ци ја се спро во ди про тив ту бер ку ло зе, диф-
те ри је, ве ли ког ка шља, те та ну са, де чи је па ра ли зе, 
хе па ти ти са б, мор би ла, за у ша ка, ру бе ле, обо ље ња 
иза зва них ви ру сом ин флу ен це тип б и обо ље ња 
иза зва них Стреп то ко ку сом пне у мо ни је.

обележено 
40 година инСтитута 
за каРдиоваСкулаРне 

болеСти „дедиње“

ин сти тут за кар ди о ва ску лар не бо ле сти „де ди-
ње“ обе ле жио је 1. фе бру а ра 40 го ди на по сто ја-
ња, а ка ко је ре че но на це ре мо ни ји, ово је јед на 
од во де ћих срп ских здрав стве них уста но ва, ко ја 
у Ср би ји и на бал ка ну пру жа здрав стве не услу ге 

Писмо Њ. К. В. Принцезе Катарине 
Карађорђевић

поштовани доктори,

до зво ли те ми да вас под се тим на пред сто је ћу де-
ве ту „кон фе рен ци ју срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре 
2018“, ко ја се одр жа ва у бе о гра ду, од 13. до 17. ју на 
2018. би ло би див но уко ли ко би нам сте се при дру-
жи ли. ова кон фе рен ци ја ор га ни зи во на је у са рад-
њи са ми ни стар ством здра вља Ре пу бли ке Ср би је, 
ме ди цин ским фа кул те том уни вер зи те та у бе о гра-
ду, Свет ском здрав стве ном ор га ни за ци јом, Срп ске 
ле кар ске ко мо ре. кра љев ског ме ди цин ског од бо ра, 
а под по кро ви тељ ством мог су пру га и ме не.

иде ја за ор га ни зо ва ње кон фе рен ци је по те кла је 
из мно го број них са ста на ка и ди ску си ја с на шим 
ле ка ри ма у зе мљи, као и са ле ка ри ма ко ји жи ве и 
ра де у ино стран ству. за др жа ли смо мо то „ме ди ци-
на у све ту и у Ср би ји“, јер се мо дел ко ји он пред-
ста вља по ка зао као ве о ма успе шан, и на ње му на-
ста вља мо да ши ри мо на шу де лат ност.

наш глав ни циљ је да у Ср би ји оку пи мо на ше ле-
ка ре из ди ја спо ре, као и ме ђу на род не здрав стве-
не струч ња ке. они ће по де ли ти сво ја ис ку ства и 

зна ње и ти ме под ста ћи раз вој ме ди ци не, про фе-
си о нал ну са рад њу и по др шку отаџ би ни ства ра ју-
ћи но ву, ши ру мре жу, учвр шће њем ко ле ги јал не 
со ли дар ни о сти и при ја тељ ства. на да мо се да ће-
те има ти ко ри сти од ове кон фе рен ци је, сти ца њем 
зна ња и у ус по ста вља њем ве за са ва шим ко ле га-
ма из ино стран ства.

мо лим вас да по се ти те наш веб сајт и по де ли те ове 
ин фор ма ци је са сво јим ко ле га ма и при ја те љи ма.

уна пред се ра ду јем ва шем што ско ри јем по зи тив-
ном од го во ру и на шем су сре ту у бе о гра ду у ју ну.

искрено ваша, 
Њ. К. В. Принцеза Катарина

бели двоР, беогРад, СРбија 13–17. јуна 2018.

конференција Српске 
медицинске дијаспоре

СПИСак СЕСИЈа 2018:
• Спортска медицина 
• Aging – „ шта можемо да урадимо на време“
• инфекције у гинекологији
• интензивна нега у респираторној медицини
• Рак плућа
• генетика
• гојазност и дијабетес
• алопеција
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из до ме на кар ди о ло ги је, кар ди о хи рур ги је, ва ску-
лар не хи рур ги је, тран спла та ци је и дру го. ди рек-
тор ин сти ту та ми ло ван бо јић до био је овом при-
ли ком по ве љу за жи вот но де ло, а у обра зло же њу су 
на ве ли да је он ве ли ки ви зи о нар, ство ри тељ и бо-
рац. бо јић је у свом го во ру ре као да је сре ћан сва-
ки чо век ко ме се ука же част и при ли ка да бу де на 
че лу ова кве уста но ве ко ја оства ру је успе хе од 1977. 
го ди не до да нас. 

„че тр де сет го ди на вр хун ски ле ка ри у овој уста-
но ви опле ме њу ју ме ди ци ну и ра де за на ше па ци-
јен те и на шу зе мљу. Ство ри ли смо не што ве ли ко 
и трај но, а на ша бу дућ ност огле да се пре све га у 
из град њи но ве згра де „де ди ње 2“ и пре и ме но ва-
ње у на ци о нал ни ин сти тут за ср це и крв не су до ве 
Ср би је“, ре као је бо јић. (из вор: б92)

отвоРена нова 
онколошка болница 

у беогРаду

у бе о гра ду је сре ди ном ма ја отво ре на но ва бол-
ни ца у па сте ро вој ули ци, „он ко ло ги ју два“, на ко јој 
ће се ра ди ти исљу чи во те ра пи је зра че ња. по што 
су ту че ти ри но ва ак це ле ра то ра, Ср би ја ће ис пу-
ни ти европ ски стан дард да сва ка зе мља тре ба да 
има је дан та кав апа рат на 250.000 гра ђа на. ле ка-

ри ко ји ће ра ди ти у тој но вој уста но ви за вр ши ли 
су, из ме ђу оста лог и обу ку у ја па ну. Ра дан Џо дић, 
ди рек тор ин сти ту та за он ко ло ги ју Ср би је је из ја-
вио да ће но ва тех ни ка омо гу ћи ти и ле че ње де це 
на нај ви шем ни воу. за ин сти тут су на ба вље на три 
нај са вре ме ни ја ли не ар на ак це ле ра то ра, је дан цт 
си му ла тор, као и пра те ћа ра ди о те ра пиј ска опре-
ма. но ва бол ни ца од 1.200 ква драт них ме та ра је 
укуп но ко шта ла 8,9 ми ли о на евра, од че га опре-
ма 6,4 ми ли о на.

вести и догАЂАји

„Онкологију два“ у Пастеровој улици у Београду

суд чАсти

нова иСтРаживања

поСтоји пет 
облика дијабетеСа, 

не Само два

швед ски на уч ни ци пред ло жи ли су у мар ту ове го-
ди не но ву кла си фи ка ци ју ди ја бе те са, оце њу ју ћи да 
по сто ји пет об ли ка те бо ле сти уме сто са да при хва-
ће на два, што би, по њи хо вим ре чи ма, мо гло до ве-
сти до бо љег при ла го ђа ва ња ле че ња. ди ја бе тес као 
про блем с ап сорп ци јом ше ће ра у ор га ни зам има 
две ка те го ри је. ди ја бе тес ти па је дан, ко ји се ја вља 
у око 10 од сто слу ча је ва и нај че шће на па да де цу и 
омла ди ну, ка рак те ри ше се не до вољ ним лу че њем 

ин су ли на, хор мо на 
ко ји одр жа ва ни во 
глу ко зе у кр ви. ди ја-
бе тес ти па два, ко ји 
по га ђа 90 од сто обо-
ле лих, ре зул тат је ду-
жег по ве ћа ња ни воа 
ше ће ра у кр ви, и че-
сто се по ве зу је с го ја-

зно шћу и жи вот ним сти лом. ауто ри швед ске сту ди-
је об ја вље не у јед ном спе ци ја ли зо ва ном ча со пи су 
(Lan cet Di a be tes & En doc ri no logy), пред ла жу при ла-
го ђа ва ње кла си фи ка ци је и уво ђе ње пет ка те го ри ја, 
три те шке и две лак ше, пре но се ме ди ји.

„ово је пр ви ко рак ка пер со на ли зо ва ном ле че њу 
ди ја бе те са. тре нут на кла си фи ка ци ја ни је до вољ-
на за пред ви ђа ње ком пли ка ци је до ко јих мо же 
до ћи“, ре као је про фе сор ле иф гроп с уни вер зи-
те та лунд, је дан од ауто ра сту ди је. да би до шли до 
пет ка те го ри ја, ис тра жи ва чи су ис пи та ли по дат ке 
13.720 па ци је на та од 2008, и ана ли зи ра ли њи хо во 
лу че ње ин су ли на и ни во ше ће ра у кр ви у го ди ни 
жи во та у ко јој су се раз бо ле ли. 

пр ва од пет но вих ка те го ри ја од го ва ра ди ја бе те су 
ти па је дан. пре о ста ле че ти ри су под вр сте ди ја бе-
те са ти па два, где сва ка има сво је по себ не ка рак-
те ри сти ке. јед на од њих се ка рак те ри ше ве ћим ри-
зи ком од ре ти но па ти је, оште ће ња мре жња че ока 
ко је по га ђа го то во по ло ви ну обо ле лих од ди ја бе-
те са ти па два. дру га се ти че го ја зних па ци је на та и 
обе ле же на је ве ћом от пор но шћу на ин су лин, с по-
ве ћа ним ри зи ком од оште ће ња бу бре га. по след ње 
две, лак ше ка те го ри је, об у хва та ју го ја зне па ци јен-
те код ко јих се бо лест нај пре раз ви ла у мла до сти 
и оне ко ји су обо ле ли као ста ри ји, што је нај ве ћа 
гру па, бу ду ћи да их има око 40 од сто. 

јед на од 11 од ра слих осо ба у све ту има ди ја бе тес, 
што је 425 ми ли о на. то је 10 ми ли о на ви ше не го у 
2015, пре ма по да ци ма ко је је у но вем бру об ја ви ла 
ме ђу на род на фе де ра ци ја ди ја бе ти ча ра. //
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