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Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
рас пи су је оп ште из бо ре за дел ега те

скуп шти не Ле кар ске ко мо ре ср би је
и

скуп шти не ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра 
бе о гра да, Вој во ди не, ју го и сточ не ср би је, 

Цен трал не и за пад не ср би је и ко со ва и ме то хи је 
за 20. јун 2010. го ди не. 

На из бо ри ма за ове ор га не мо гу да уче ству ју 
сви ле ка ри упи са ни у Име ник Ле кар ске ко мо ре Ср би је. 

Кан ди да ти за де ле га те Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
на по себ ним обра сци ма тре ба да са ку пе 20 пот пи са ле ка ра, 
а кан ди да ти за де ле га те Скуп шти не ре ги о нал них ле кар ских 

ко мо ра тре ба да са ку пе 10 пот пи са ле ка ра да би се 
кан ди до ва ли на из бо ри ма.

Обра сци за кан ди да ту ру мо гу се пре у зе ти 
у Ре ги о нал ним ле кар ским ко мо ра ма и то у:

1. Бе о гра да – Кра љи це На та ли је 3, Бе о град, 011/36 26 196
2. Вој во ди не – Ду ша на Да ни ло ви ћа 40, Но ви Сад, 021/47 94 000

3. Ју го и сточ не Ср би је – Јан ка Ве се ли но ви ћа 5а, Ниш, 018/292 924
4. Цен трал не и За пад не Ср би је – Кра гу је вач ког ок то бра 104, 

Кра гу је вац, 034/337 882
5. Ко со ва и Ме то хи је – Ан ри Ди на на бб, 

Ко сов ска Ми тро ви ца, 028/421 021

Рок за пре да ју кан ди да ту ра је не де ља, 30. 05. 2010. го ди не 
до по но ћи (24.00 ча со ва).

Оглас је објављен у дневној штампи 20. маја 2010. године

Бли жа оба ве ште ња мо гу се до би ти на сај ту Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
www.lks.org.rs или на те ле фон Ле кар ске ко мо ре Ср би је 011/3626185 
као и на го ре на ве де не те ле фо не Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра.
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Дра ге ко ле ги ни це, 
Дра ге ко ле ге,

Х
 
 
ва ла на број ним пи
сми ма као и на по

хва ла ма ко је су сти гле по сле 
об ја вљи ва ња про шлог бро ја 
„Гла сни ка“. Хва ла на су ге
сти ја ма иако ма ло број ним. 
И да ље мо лим за са рад њу, 
јер са мо та ко ће ча со пис би
ва ти све бо љи и по ста ти она
кав ка кав члан ство за слу жу
је. Бли жи се дан ка да ће мо 

про сла ви ти 4. ро ђен дан но ве – ста ре Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је.

Ка жем „ста ре“, јер је осно ва на 1901, ње но де ло
ва ње је за бра ње но де кре том вр хов не вла сти по
сле Дру гог свет ског ра та и осно ва ли смо по сле 
61 го ди не на шу „но ву“ Ле кар ску ко мо ру Ср би је. 
Ова ко мо ра је ства ра на по свим стан дар ди ма 
ле кар ских ко мо ра Евро пе. У ње ном вас по ста
вља њу уче ство ва ли су и у њој су и да нас ак тив
ни ле ка ри чла но ви ен ту зи ја сти, сви без ика
кве ма те ри јал не на док на де, јер је та ко ста ту том 
пред ви ђе но. Чла но ви Скуп шти не Ле кар ске ко
мо ре Ср би је би ра ни су у свим ре ги ја ма Ср би је 
де мо крат ским пу тем по сле об ја вље них из бо ра 
у јав ним ме ди ји ма. 

Нај му ко трп ни ји део по сла је то ком ове пр ве 
че ти ри го ди не оба вљен, уста но вље на су сва ак
та и те ла Ко мо ре, сви од бо ри ра де и ра ди ће све 
бо ље јер су „деч је бо ле сти“ пре бро ђе не.

Су ге сти је и до бре кри ти ке су до бро до шле и 
на рав но да су под стрек за бо љи рад увек и сву
да, на жа лост има мно го злу ра дих кри ти ка и 
то од ко ле га, ко ји не укљу чу ју ћи се у ак ти ван, 
пло до но сан рад же ле, де лу ју ћи са стра не, да 
дис кре ди ту ју и оне мо гу ће рад Ко мо ре. По хва
ле при ма мо из број них ко мо ра Евро пе, сви се 
ди ве на шој ефи ка сно сти и на шем при су ству, тј. 
бр зо оства ре ном члан ству у европ ским ор га ни
за ци ја ма ле ка ра.

У ју ну ове го ди не пред сто је нам из бо ри де
ле га та за сле де ћу че тво ро го ди шњу Скуп шти ну 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је и свих скуп шти на Ре
ги о нал них ко мо ра. Пред из бор не ак тив но сти су 
већ кре ну ле. У овом бро ју мо же те да се упо зна
те са Пра вил ни ком, ко ји ре гу ли ше це ло куп ну 
про це ду ру око из бо ра, а о са мим из бо ри ма ће 
оба ве шта ва ти Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре као 
и Ле кар ска ко мо ра Ср би је на свом сај ту и пре
ко јав них ме ди ја.

Же лим да на пред сто је ћим из бо ри ма гла са
те за пра ве, на шој стру ци при ме ре не, до сто јан
стве не прет став ни ке из сво јих сре ди на, ко ји ће 
до при не ти афир ма ци ји, још ши рем де ло ва њу и 
да љем про гре су Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Feci quod potui; faciant meliora potentes.

Прим. др На да ра дан-ми ло ван чев,
пред сед ник при вре ме ног Уре ђи вач ког од бо ра

Седиште ЛК Србије и РЛК Београда
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// Ле кар ска ко мо ра Ср би је те жи да по ста не 
мо дер на ор га ни за ци ја ја сно де фи ни са них 
ци ље ва, ко ја ја сно де фи ни ше сво је ме сто 
у здрав стве ном си сте му Ср би је, исто вре-
ме но зна ку да иде а и ка ко та мо тре ба да 
стиг не // ЛКС те жи да по ста не део здрав-
стве ног си сте ма кроз ко ји ће сви ле ка ри 
мо ћи да ини ци ра ју и ути чу на ре ша ва ње 
свих про бле ма ве за них за ле кар ство //

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

Ле кар ске ко мо ре Ср би је

С
ва ка са вре ме на ор га ни
за ци ја у два де сет и пр
вом ве ку на пу ту сво га 
раз во ја, мо ра да по се ду је 

ја сне ци ље ве сво је де лат но сти, тј 
мо ра да ја сно зна ку да иде и ка
ко та мо тре ба да стиг не. Са вре
ме ни при ступ ор га ни за ци ја ма 
об у хва та ко ри шће ње тех ни ка и ала та ко ји по ма жу де
фи ни са њу ми си је и ви зи је ор га ни за ци је. Ле кар ска ко
мо ра Ср би је те жи то ме, да иако на ста вља тра ди ци је 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је са по чет ка два де се тог ве ка, по
ста не мо дер на ор га ни за ци ја са ја сно де фи ни са ним ци
ље ви ма. Да кле ор га ни за ци ја ко ја ја сно де фи ни ше сво
је ме сто у здрав стве ном си сте му Ср би је и исто вре ме но 
зна ку да иде, а и ка ко та мо тре ба да стиг не.

Де ле га ти Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је на сво
јој фе бру ар ској сед ни ци усво ји ли су план ра да ди рек
то ра ЛКС за 2010 го ди ну и ми си ју и ви зи ју Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, као и ана ли зу спо ља шњег окру же ња и 
ме ста Ле кар ске ко мо ре Ср би је у здрав стве ном си сте му 
Ср би је у овом тре нут ку. Из све га то га про и за шао је и 
пред лог ак тив но сти, тј.пла но ва за сле де ћи пе ри од, да 
би се Ле кар ска ко мо ра Ср би је по зи ци о ни ра ла на ме
сто на ко ме тре ба да се на ла зи убу ду ће.

Же ле ла бих да све ко ле ге упо знам с овим до ку мен ти
ма, ко ја пред ста вља ју но ви са вре ме ни ква ли тет у раз
во ју на ше ор га ни за ци је.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је(ЛКС) је не за ви сна, еснаф ска 
ор га ни за ци ја, осно ва на по За ко ну о ко мо ра ма здрав
стве них рад ни ка, у ко јој је члан ство оба ве зно, а не за
ви сност јој је га ран то ва на са мо фи нан си ра њем.

ЛКС има јав на овла шће ња, по ве ре не по сло ве ко ја се 
од но се на во ђе ње име ни ка свих ле ка ра, да ва ње ли цен
цедо зво ле за рад, ње но об на вља ње и од у зи ма ње, до
но ше ње Ко дек са про фе си о нал не ети ке и фор ми ра ње 
су до ва ча сти. 

Пр ви пут у Ср би ји је осно ва на 1901. го ди не и ра ди
ла је до 1945. ка да је уки ну та де кре том ко му ни стич ког 

ре жи ма. Њен рад је об но вљен де цем бра ме се ца 2006.
го ди не.

До са да је Ле кар ска ко мо ра Ср би је оба ви ла сва јав на 
овла шће ња и по ста ла је дан од зна чај них stakeholder у 
здрав стве ном си сте му Ср би је. Око 29.500 ле ка ра до би
ло је ли цен це за рад.

Да нас у Ср би ји ле ка ри не мо гу да ра де без ли цен це. 

МИ СИ ЈА ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је еснаф ска ор га ни за ци ја ко
ја шти ти ле кар ску стру ку, част и углед ле ка ра и ле кар
ске про фе си је у це ли ни, а исто вре ме но ак тив но ра ди на 
по врат ку по ве ре ња ко ри сни ка и јав но сти у ле ка ре. 

ВИ ЗИ ЈА ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ

Ле кар ска ко мо ра Ср би је као оба ве зна еснаф ска ор
га ни за ци ја ле ка ра осла ња се на тра ди ци ју Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је из ме ђу два свет ска ра та, чи је де ло ва
ње на ста вља.ЛКС је ор га ни за ци ја ко ја оба вља по ве ре
не и оста ле по сло ве ко је се од но се на све обла сти ра
да ве за не за ле кар ску стру ку. ЛКС те жи да по ста не део 
здрав стве ног си сте ма кроз ко ји ће сви ле ка ри мо ћи 
да ини ци ра ју и ути чу на ре ша ва ње свих про бле ма 
ве за них за ле кар ство. 

Ле кар ска ко мо ра Ср би је те жи да по ста не зна ча јан 
чи ни лац у ре ша ва њу свих про бле ма ве за них за ле кар
ство, и да ути че на из глед, са др жи ну и са др жај свих за
ко на ко ји се од но се на ле кар ску стру ку, укљу чу ју ћи и 
за кон о ле кар ству.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је,осла ња ју ћи се на струч ни по
тен ци јал сво јих чла но ва ле ка ра и сво јих струч них слу
жби, има ви зи ју да са мар ги на здрав стве ног си сте ма, 
где се упр кос свим на по ри ма још увек на ла зи, до ђе у 
сре ди ште ди ја ло га и ак тив но ути че на до но ше ње ва
жних од лу ка у здрав стве ном си сте му Ср би је. 

МО ЖЕ МО, УМЕ МО, ХО ЋЕ МО, ЗНА МО КА КО.
ОД ГО ВОР НИ СМО И ПО СТУ ПА МО 
ИС КЉУ ЧИ ВО ПО ЗА КО НУ. 

SWоТ аНа Ли За

SWОТ ана ли за пред ста вља по себ ну вр сту ана ли зе ко
јом се про це њу ју са јед не стра не сна ге и сла бо сти са
ме ор га ни за ци је а са дру ге стра не прет ње и мо гућ но
сти спо ља шњег окру же ња, тј. све у куп ног по ли тич ког, 
еко ном ског, со ци јал ног ми љеа у ко ме Ле кар ска ко мо
ра по сто ји. Ова ана ли за је по ла зна осно ва да се тзв укр
шта њем, или ме чо ва њем до ђе до то га ко је кон крет не 
ак ци је тре ба пред у зе ти, да би уоче ни про бле ми мо гли 
да се ре ша ва ју као и на чи ни за њи хо во ре ша ва ње.

мо ГУЋ Но сТи (о):

О1.  По вољ на за кон ска ре гу ла ти ва (За кон о ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка, За кон о јав ним на бав ка ма)

О2.  Пре по зна ва ње ЛКС као парт не ра од стра не еста бли
шмен та ко ји ни је не по сред но ве зан за здрав ство

ЛЕ КАР СКА КО МО РА СР БИ ЈЕ – КУ ДА ИДЕ МО

За част и углед
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О3. Мо гућ ност уће шћа у међ у на род ним про јек ти ма
О4.  Пре по зна ва ње ЛКС као парт не ра од стра не Здрав

стве ног са ве та Ре пу бли ке Ср би је
О5.  Пре по зна ва ње ЛКС као парт не ра од стра не ле кар

ског син ди ка та
О6  Пре по зна ва ње ЛКС као мо гу ћег парт не ра од стра не 

Ре пу блич ког за во да за здрав стве ну за шти ту 

ПреТ Ње (Т)

Т1.  Не по вољ на за кон ска ре гу ла ти ва (За кон о зд рав стве
ној за шти ти, За кон о здрав стве ном оси гу ра њу,Пра
вил ни ци о до пун ском ра ду,ли цен ци ра њу и кон ти
ни у ра ној ме ди цин ској еду ка ци ји)

Т2.  По ли тич ко окру же ње (иде је о уки да њу оба ве зно сти 
члан ства, те жње да се сма ње јав на овла шће ња)

Т3.  Не пре по зна ва ње уло га ЛКС од Ми ни стар ства здра
вља, ме ди цин ских фа кул те та и Од бо ра за здра вље 
и по ро ди цу Ре пу блич ког пар ла мен та

Т4. Еко ном ска кри за
Т5. Јав но мње ње (ло ша ме диј ска сли ка ле ка ра и ЛКС)
Т6.  Лош од нос са Срп ским ле кар ским дру штвом (спор 

око оба ве зног члан ства у ЛКС)
Т8.  Дис кри ми на ци ја при ват ног сек то ра од стра не Ми

ни стар ства 

сЛа бо сТи (W)

W1.  Не до вољ но ин фор ми са ње ле ка ра о свим ак тив но
сти ма ЛКС и не пре по зна ва ње зна ча ја Ко мо ре за 
ле ка ре

W2.  Тро мост у ре а го ва њу на ре дов на до га ђа ња и кри
зне си ту а ци је

сНа Га (с)

С1. Са мо фи на си ра ње и фи нан сиј ска не за ви сност
С2. Де цен тра ли за ци ја
С3. По сто ја ње ин фор ма ци о ног си сте ма
С4. Јав ност у ра ду (сајт,гла си ло)
С5. Члан ство у ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма
С6. Тим ски рад (по себ ни од бо ри)
С7.  По сто ја ње кон трол них ме ха ни за ма у си сте му ме

наџ мен та 
С8.  Мо гућ ност уште де (оба ве зна при ме на За ко на о јав

ним на бав ка ма)
С9. Ан га жо ва ње не за ви сне ре ви зор ске ку ће 

ре ЗУЛ Та Ти ме Чо Ва Ња (укр шта ња)

SО

1. По вољ на за кон ска ре гу ла ти ва (оба ве зност члан
ства,пла ћа ње чла на ри не,де цен тра ли за ци ја) омо гу жи
ла је ЛКС фи на сиј ску не за ви сност и са мо фи нан си ра
ње (маxмаx)

2. Мо гућ ност уче шћа у ме ђу на род ним про јек ти ма 
пред ста вља мо гућ ност до дат не за ра де за ЛКС и за ја

ча ње ка па ци те та ЛКС у це ли ни (маxмаx),као и да љи 
раз вој ин фор ма ци о ног си сте ма (маxмаx) 

Wо

1. Мо гућ ност уче шћа у ме ђу на род ним про јек ти ма ко
ји би омо гу ћи ли да уну тра шњи ка па ци тет Ор га ни за
ци је оја ча, те да се пре ва зи ђе тро мост у ре а го ва њу на 
по је ди не кри зне си ту а ци је

2. Ја ча ње ка па ци те та ин фор ма ци о ног си сте ма омо
гу ћи ће бо љу ин фор ми са ност ле ка ра 

SТ

1. Ло ша сли ка о ле ка ри ма у јав но сти мо же да се про
ме не де ло ва њем сле де ћих уну тра шњих сна га: ко ри шће
њем ин фор ма ци о ног си сте ма, јав но шћу у ра ду, тим
ским ра дом.

2. Еко ном ска кри за не по вољ но мо же да ути че на 
са мо фи нан си ра ње, раз вој ин фор ма ци о ног си сте ма, 
штам па ње гла си ла и мо же да сма њи уште де 

WТ

Ин сти ту ци ја ЛКС ће ис пу ни ти сво ју ви зи ју за хва љу
ју ћи аде кват ној при ме ни по вољ не за кон ске ре гу ла ти
ве, уз оба ве зно по што ва ње јав но сти у ра ду 

ак Ци је Лкс

Ак тив но сти Ле кар ске ко мо ре тре ба да бу ду усме ре
не на сле де ће:

1. Про ме ну за ко на са гла сно зах те ви ма ЕУ ве за но за 
хар мо ни за ци ју (дис кри ми на ци ја при ват не прак се)

2. При ја ву уче шћа у ме ђу на род ним про јек ти ма ве
за но за ја ча ње ка па ци те та ор га ни за ци је 

3. Из ме ну Ста ту та ЛКС
4. Тра жи ти дру ге мо гућ но сти фи нан си ра ња и уште

де(сред ства из Бу џе та РС за по ве ре не по сло ве,
до би ја ње акре ди та ци је про гра ма КМЕ)
5. Спро во ђе ње ин тен зив не ме диј ске кам па ње (уво ђе

ње ПР слу жбе, еду ка ци је но ви на ра и сл) 

Ле кар ска ко мо ра Ср би је у мно го ме је спе ци фич на у 
од но су на дру ге здрав стве не ин сти ту ци је. Због тих сво
јих спе ци фич но сти, као и због то га што се тек са да раз
ви ја као ор га ни за ци ја, нео п ход но је ве ли ку па жњу по
све ти ти све му што се од но си на стра те шки ме наџ мент, 
а на ро чи то на еле мен те ана ли зе и пла ни ра ња.

Ме наџ мент про ме на је оте жан ти ме што је ЛКС исто
вре ме но и зна ча јан stakeholder у здрав стве ном си сте
му Ср би је, али и не за ви сна еснаф ска ор га ни за ци ја.

Ме ђу тим, по треб но је да ле кар ска ко мо ра Ср би је и 
да ље раз ви ја све оно што чи ни ње ну сна гу, а пре све
га тим ски рад са ци љем да се по вра ти част и углед ле
кар ској про фе си ји.

За то је при ме на стра те шког ме наџ мен та у овом слу
ча ју би ла ве ли ки иза зов.  //

5 < 
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Ч
е сто ци ти рам ко ле ги ни цу, не у роп си хи ја тра 
да је при ват на прак са ван брач но де те на шег 
здрав стве ног си сте ма, јер то је ап со лут но тач
но. Пре 18 го ди на до зво ље но је осни ва ње при

ват них ор ди на ци ја. Али, и да нас, на кон то ли ко вре ме на 
наш по ло жај се ни је про ме нио. И да ље смо у ап со лут но 
дис кри ми ни са ном и не рав но прав ном по ло жа ју у од но
су на др жав но здрав ство. Сма тра ма да је са да наш по ло
жај чак и ло ши ји не го на по чет ку, јер до не се ни За ко ни 
и Уред бе су ле га ли зо ва ли та кву дис кри ми на ци ју. 

Осни ва њем Ле кар ске ко мо ре и по себ них од бо ра за 
при мар ну и се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну за
шти ту у при ват ној прак си (ор га ни Ко мо ре ко ји се ба ве 
про бле ма ти ком при ват не прак се) за по че та је ин стин ту
ци о на ли зо ва на бор ба за по бољ ша ње на шег по ло жа ја.

По себ ни од бо ри су пре све га од ре ди ли ци ље ве до ко
јих је нео п ход но сти ћи, а то су: 

1. Из јед на ча ва ње при ват ног и др жав ног сек то ра у 
здрав ству 

2. Ин те гра ци ја у си стем оси гу ра ња 
3. Укљу чи ва ње у здрав стве ну мре жу уста но ва на ни

воу Ре пу бли ке Ср би је.

Ве ћи на чла но ва Ле кар ске ко мо ре је упо зна та са пред
ме ти ма ко ји се во де пред Устав ним су дом – оце њи ва
ње устав но сти и за ко ни то сти чла на 299. ЗЗЗ о до пун
ском ра ду и чла ну 29 истог за ко на о иза бра ном ле ка ру. 
Да на шњим за кон ским ре ше њи ма при ват ном ле ка ру 
ни је до зво ље но да бу де иза бра ни ле кар што зна чи не 
мо же да на пи ше ре цепт (тач ни је Уред бом из 2007. пи
са ње ре це па та је омо гу ће но али у прак си се ја ко те
шко ре а ли зу је и са мо ма ли број при ват ни ка је ус пео 
то да оства ри), бо ло ва ње, да упу ти па ци јен та на да љу 
ди јаг но сти ку и ле че ње. До би ја њем оце не Устав ног су
да ре шио би се и су штин ски про ме нио по ло жај при
ват ног ле ка ра. 

По кре ну та је ини ци ја ти ва да се у Ми ни стар ству здра
вља име ну је се кре тар или по моћ ник ми ни стра за при
ват ну прак су. Тре нут но не по сто ји осо ба ко ја је за ду
же на за при ват ну прак су што ите ка ко осли ка ва наш 
по ло жај.

У Ср би ји по сто ји око 1265 при ват них здрав стве них 
уста но ва – ор ди на ци ја, по ли кли ни ка, бол ни ца од ско ро 
и је дан кли нич кобол нич ки цен тар. У при ват ном сек
то ру ра ди 3050 ле ка ра што је око 12 про це на та, а пре
ма по да ци ма Ми ни стар ства здра вља пру жа око 35–40 
од сто услу га у здрав ству.

Ди ја лог са Ми ни стар ством здра вља је ве о ма оте жан. 
Њи хо во обра зло же ње да ни је мо гу ће укљу чи ти при
ват ни ке у здрав стве ни си стем, јер Фонд Ре пу блич ког 
здрав стве ног оси гу ра ња не ма до вољ но нов ца, ни је ар
гу мен то ван. Ле кар ска Ко мо ра Ср би је ради сту ди ју из
во дљи во сти ко јом би по ка за ли еко ном ску одр жи вост 
здрав стве ног си сте ма уко ли ко би се при ват ни ци укљу
чи ли. Си гур на сам да ће ре зул тат би ти по зи ти ван, јер 
укљу чи ва ње по ме ну тих при ват них здрав стве них уста
но ва са сво јим ре сур си ма и ква ли те ти ма ве о ма би уна
пре ди ло наш здрав стве ни си стем, а са мим тим би па
ци јен ти до би ли ви ши ни во здрав стве не за шти те.

 Др Дра га на ми лу ти но вић,
председник ПО за секундарну и терцијарну 

здравствену заштиту у приватној пракси 
ЛКС и РЛК Београд

ПРИ ВАТ НА ПРАК СА ОД ТЕ О РИ ЈЕ ДО ПРАК СЕ

„ВАН БРАЧ НО ДЕ ТЕ“ 
ЗДРАВ СТВЕ НОГ СИ СТЕ МА
// ПРЕ 18 ГО ДИ НА ДО ЗВО ЉЕ НО ЈЕ ОСНИ ВА ЊЕ ПРИ ВАТ НИХ ОР ДИ НА ЦИ ЈА 
АЛИ И ДА НАС, НА КОН ТО ЛИ КО ВРЕ МЕ НА ПО ЛО ЖАЈ ПРИ ВАТ НЕ ПРАК СЕ СЕ НИ ЈЕ 
ПРО МЕ НИО // ЛЕ ГА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈЕ // ПО КРЕ НУ ТА ЈЕ ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА 
ДА СЕ У МИ НИ СТАР СТВУ ЗДРА ВЉА ИМЕНУЈЕ СЕ КРЕ ТАР ИЛИ ПО МОћ НИК 
МИ НИ СТРА ЗА ПРИ ВАТ НУ ПРАК СУ // 

Др Дра га на Ми лу ти но вић: У Ср би ји по сто ји 
око 1265 при ват них здрав стве них уста но ва
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У ВА ЉЕ ВУ

Па Ци јеНТ Пре ми НУо, 
мо ГУЋ УЗрок смр Ти 

Гре Шка осо бЉа

Бо ле сни ку укљу че на тран сфу зи ја 
кр ви на ме ње на дру гом бо ле сни ку

***

СКАН ДА ЛО ЗНО: СЕП СА 
ОД НО СИ ЖИ ВО ТЕ

ЉУ Ди им Уми рУ, 
а Ле ка ри Не ЗНа јУ 

Ни абе Це ДУ 
ме Ди Ци Не!

***

Д. Б. умро је са 28 го ди на 
у ав гу сту 2003. по сле пре ло ма 

пот ко ле ни це. Слу чај је пре у зео 
СУП, али ни до да нас ле кар ко ји 

га је ле чио ни је од го ва рао

***

смр То Но сНо 
По Пра ВЉа Ње ЗУ ба

Д. Ђ. (49) умро је 
у ју лу про шле го ди не по сле 

ин тер вен ци је у јед ној при ват ној 
сто ма то ло шкој ор ди на ци ји, ко ја 

ни је има ла до зво лу за рад, 
а ин тер вен ци ју су ра ди ли др жав ни 
ле ка ри. Ни у овом слу ча ју суд ски 

по сту пак ни је по кре нут

У 
но вом Мастер центру Но
восадског сајма одр жан је 
у де цем бру 2009. струч ни 
скуп по све ћен ле кар ској 

гре шци. На са стан ку су за па же на 
из ла га ња има ли ле ка ри и прав
ни ци из Ср би је, Хр ват ске, Сло ве
ни је и Ма ке до ни је. не ка од њих 
пре но си мо.

На на ред ним стра на ма на ћи ће
те и од го во ре шта се де ша ва ка
да о не ком ме ди цин ском пи та њу 
пра во не го во ри ни шта, од но сно 
да оно ни је ре гу ли са но. Да ли оба

ве за чу ва ња про фе си о нал не тај
не пре ста је с окон ча њем про фе
си о нал не де ла та но сти или тра је 
до жи вот но као и да ли су жи вот и 
здра вље вред ни ји од ду жно сти да 
се тај на чу ва.

Ко ли ко је тач на те за да пра во на 
исти ну има онај бо ле сник ко ји је, 
по про це ни ле ка ра, спо со бан да је 
под не се. За што у Аме ри ци, по зва
нич ним по да ци ма, гре шке ме ди
цин ског осо бља го ди шње од но
се 98.000 жи во та – ви ше не го што 
Аме ри ка на ца стра да у са о бра ћај

ним не сре ћа ма, од ра ка дој ке и од 
си де – за јед но. Ка ква је си ту а ци
ја у Ср би ји?

Ха му ра би јев за ко ник (1700. г. п. н. 
е.) са др жи пр ве од ред бе о кри вич
ној и гра ђан ској од го вор но сти ле ка
ра, ко ја за ви си од ста ту са па ци јен та 
ко ли ко и од по сле ди це гре шке, уз 
при ме ну си сте ма та ли о на.

Да ли је ле кар ду жан да ште ту 
на док на ди са мо уко ли ко се на су
ду до ка же да при ме на не ког дру гог 
ме то да ле че ња или не ког дру гог ле
ка, исту ште ту не би узро ко ва ла. //

Ле кар не тре ба све да зна 
али тре ба да зна шта не зна

Свр ха ме ди ци не је ак ци ја, а не 
че ка ње. Опа сност од по ста вља ња 
кри ве ди јаг но зе је ма ња не го 
ако се че ка да па ци јент умре 
без трет ма на

 крисТијаН бер НарД

Ми сли као чо век а ра ди 
као чо век ко ји раз ми шља

 аН ри – ЛУи бер соН

ШТА ШТАМПА ШТАМПА

ОДРЖАН МЕЂУНАРОДНИ СТРУЧНИ СКУП „ЛЕКАРСКА ГРЕШКА”
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СУД СКИ ВЕ ШТА ЦИ БРА НЕ 
КО ЛЕ ГЕ ЛЕ КА РЕ

Ле ка ри У ср би ји 
ско ро Ни каД Ни сУ 

ка ЖЊе Ни ЗбоГ 
Про ПУ сТа

***

Ле кар криВ За смрТ 
По ро Ди Ље

***

По сЛе ка ЗНе оПеТ 
У бе Ли маН ТиЛ

***

рас По ре На!

ЗА БУ НА НА ХИ РУР ШКОМ 
ОДЕ ЉЕ ЊУ 

Хи рУр Зи 
По бр ка Ли 
Па Ци јеН Те

Па ци јен ту ко ји је упу ћен 
на опе ра ци ју бру ха гре шком 

је 12. ја ну а ра 2006. го ди не 
опе ри са на жуч на ке са

***

Но Га ПУ На Га Зе

Јо ва ну Јан ко ви ћу ле ка ри 
у ле вој пот ко ле ни ци за бо ра ви ли 

чак 15 туп фе ра, због че га 
је по сле че ти ри ме се ца „ле че ња“ 

на сту пи ла и сеп са

ХиТ На брУ ка!

***

оПе ри са На 
По Гре ШНа Но Га

***

ЛЕ КАР СКЕ ГРЕ ШКЕ: ИЗ МЕ ЂУ 
ОПРАВ ДА ЊА И ОП ТУ ЖИ ВА ЊА

коб На За бо раВ НосТ

***

УБИ СТВО МЛА ДЕ ДЕ ВОЈ КЕ

ис Тра Га је У То кУ 
По ро Ди Ца Тре ба 

Да ка Же сВо јУ реЧ

УЧе ШЋе На скУ ПУ је узе ла 
и пот пред се ни ца CPME др Ка
трин Фјелд стет, ко ја је у Ср би
ју до шла три да на ра ни је, да 
би се упо зна ла са ра дом Ле
кар ске ко мо ре Ср би је и са ве
ли ком же љом да бли же упо
зна Бе о град. По ка за ли смо јој 
и зна ме ни то сти Но вог Са да.
При ре ди ли смо јој и не што 
са свим нео че ки ва но, из не
на ђе ње, ко је је оду ше ви ло – 
при јем код го спо ди на Сло
бо да на Ми ћи ћа, по ча сног 
кон зу ла Ислан да, зе мље у ко
јој је др Ка трин Фјелд стет ро
ђе на, у ко јој жи ви и ра ди као 
ле кар.
 Др Н. р.-м

До не то тринаест 
пре су да ле ка ри ма

С
у до ви ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је за пр ва че
ти ри ме се ца 2010. до не ли 13 пра во сна жних пре
су да, док је на јед ну пре су ду уло же на жал ба и 
тај пред мет се на ла зи пред дру го сте пе ним ор

га ном – Вр хов ним су дом ча сти. Нај стро жа пред ви ђе на 
ка зна – за бра на оба вља ња де лат но сти, до са да ни је из
ре че на. Од око 300 пред ме та ко ји су сти гли пред пет су
до ва ча сти у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ни шу, Кра гу јев цу и 
Ко сов ској Ми тро ви ци, 114 је из ла зи ло из окви ра ње го ве 
над ле жно сти, а не за до вољ ни па ци
јен ти и њи хо ва род би на упу ће ни су 
на дру ге ин сти ту ци је – Ми ни стар
ство здра вља, Ре пу блич ки за вод за 
здрав стве но оси гу ра ње. 

– Нај ви ше пред ме та и пре су да је 
у Бе о гра ду, где ра ди око 10.000 ле ка
ра. У ре ги о нал ној Ле кар ској ко мо ри 

Бе о гра да у то ку је 148 пред ме та, а до са да је до не то де
вет пре су да. Од то га, две пре су де су осло ба ђа ју ће, а из
ре че но је шест опо ме на. У јед ном слу ча ју до не та је ме
ра за бра не исту па ња и ве шта че ња, али та пре су да ни је 
пра во сна жна, јер је на њу под не та жал ба. У Ср би ји су 
из ре че не три опо ме не, а је дан ле кар осло бо ђен је од
го вор но сти – ре кла је за „Да нас“ др Та тја на Ра до са вље
вић, ди рек тор ка ЛКС Су до ви ча сти по че ли су да ра де 
сре ди ном про шле го ди не. Нај сло же ни ји слу ча је ви су 
у то ку. По по тре би, ан га жу ју се и суд ски ве шта ци, а обе 
стра не у спо ру мо гу да ан га жу ју и адво ка те. 

Ра до са вље ви ће ва ис ти че да, уко ли ко је већ по кре нут 
кри вич ни или гра ђан ски по сту пак, пре ма пре по ру ци 
ЕУ, при ме њу је се „за ста ја ње“ про це са пред Су дом ча
сти, до за вр шет ка „ре дов ног спо ра“, пред гра ђан ским 

су дом и на по ми ње да су од лу ке су
да ча сти не за ви сне и мо гу би ти раз
ли чи те од пре су да гра ђан ског или 
кри вич ног по ступ ка.  Ме ђу тим ако 
ре дов ни суд до не се пре су ду о кри
ви ци и за бра ни ба вље ња ле кар ском 
про фе си јом, суд ча сти „ауто мат ски“ 
до но си исту од лу ку. ј. Т.

ка зне – Ле ка ри ма за ко је се утвр
ди да су кри ви, суд ча сти мо же да 
да из рек не јав ну опо ме ну, при вре
ме но од у зи ма ње ли цен це, а за нај
те же про пу сте у ра ду пред ви ђе но је 
трај но од у зи ма ње ли цен це.
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Пи ше проф. др Сло бо дан Ко ва че вић
Ин сти тут за суд ску ме ди ци ну

Ме ди цин ски фа кул тет Бе о град

Про фе сор др Сло бо дан Ко ва че вић, из Ин-
сти ту та за суд ску ме ди ци ну, ина че и пред-
сед ник Удру же ња за ме ди цин ско пра во, упо-
зо ра ва на ком плек сност суд ско ме ди цин ске, 
од но сно екс пер ти зне ди јаг но сти ке у окви ру 
ја сног чла на Кри вич ног за ко ни ка Ср би је ко ји 
се од но си на кри вич но де ло не са ве сног пру-
жа ња ле кар ске по мо ћи и кри вич но де ло не-
у ка зи ва ња ле кар ске по мо ћи.

Др Ру долф Вир цхов је пр ви де фи ни сао по јам ле
кар ске гре шке: Ле кар ска гре шка је кр ше ње 
оп ште при зна тих пра ви ла ве шти не ле че ња, 
услед од су ства по треб не па жње или опре зно

сти. Прав на те о ри ја де фи ни ше по јам ле кар ске гре шке 
као од сту па ње од оп ште при зна тих пра ви ла ме ди цин
ске на у ке или ле че ње ко је се не оба вља lege artis.

Ме ђу тим у сва ко днев ној ме ди цин ској прак си, ле кар
ска ин тер вен ци ја ко ја је из вр ше на lege artis не мо ра 
да до ве де до же ље них ре зул та та и по зи тив них ефе ка
та. Ме ђу тим ле кар не мо же да од го ва ра за не га тив
не ефек те сво га ра да ако је, ка ко то прав на прак са де
фи ни ше, сво ју де лат ност вр шио са ду жном па жњом и 
у окви ри ма стан дар да сво је про фе си је. Гру ба не па
жња под ра зу ме ва за не ма ри ва ње основ них ди јаг но
стич ких и те ра пиј ских пра ви ла ко ја се мо ра ју по
што ва ти.

У Не мач кој сва ке го ди не 8000 зах те ва, у Хр ват ској 
про шле го ди не при ја вље но чак 1600 ле кар ских гре ша
ка, док код нас не ма по да та ка. У Аме ри ци, по зва нич
ним по да ци ма, гре шке ме ди цин ског осо бља го ди шње 
од но се 98.000 жи во та – ви ше не го што Аме ри ка на ца 
стра да у са о бра ћај ним не сре ћа ма, од ра ка дој ке и од 
си де – за јед но.

Све ле кар ске гре шке не но се у се би обе леж је кри вич
не од го вор но сти. Са мо ле кар ске гре шке ко је су по сле ди
це гру бе не па жње и ко је про у зро ку ју по гор ша ње здрав
стве ног ста ња од но сно смрт па ци јен та као та кве но се 
обе леж је кри вич не од го вор но сти. У окви ру кри вич не 
од го вор но сти ле ка ра у на шој зе мљи је по зна то као што 
је већ ис так ну то у окви ру кри вич ног за ко ни ка кри вич
но де ло не са ве сног пру жа ња ле кар ске по мо ћи.

У обе леж ју истог де ла по ми њу се пој мо ви: Очи глед
но не по доб но сред ство, или очи глед но не по до бан 
на чин ле че ња ко ји по прав ној те о ри ји пред ста вља ју 
гру бе, те шке и упа дљи ве гре шке тј. Од сту па ње од ме
ди цин ске стру ке и на у ке. То од сту па ње од ме ди цин ске 
стру ке и на у ке мо ра да је очи глед но и гру бо. Не при ме
њи ва ње од го ва ра ју ћих хи ги јен ских ме ра је по јам ко ји 

не зах те ва до пун ска об ја шње ња јер су иста 
са др жа на и по зна та у сва ко днев ном оба
вља њу ле кар ске де лат но сти.

Под пој мом са ве сно сти под ра зу ме ва мо 
све стра ност и пот пу ност у од но су из ме ђу 
ле ка ра и па ци јен та у то ку ди јаг но стич ких 
и те ра пе ут ских по сту па ка. Ин сти ту ци ја суд
ско ме ди цин ског ве шта че ња је прак тич но 
јед на од нај зна чај ни јих ка ри ка у утвр ђи
ва њу ма те ри јал не исти не на су ду у окви ру 
кри вич не од го вор но сти ле ка ра. 

Суд ско ме ди цин ски од бор Ме ди цин ског 
фа кул те та у Бе о гра ду је струч но те ло ко га 
чи не нај ком пе тент ни ји струч ња ци од ре
ђе них ме ди цин ских спе ци јал но сти ко ји у 

свој ству суд ско ме ди цин ских ве шта ка а на зах тев су да 
у окви ру за да тих ве шта че ња да ју од го ва ра ју ће екс пер
ти зне на ла зе и на уч на ми шље ња.

Уку пан број за вр ше них пред ме та Суд ско ме ди цин
ског од бо ра Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду у пе
ри о ду 1990 – 1999 године пред ста вљен је ана ли зом 248 
суд ско ме ди цин ских спи са:

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

38 29 17 9 24 19 34 25 33 20

Уку пан број пред ме та ко ји се од но сио на од го вор
ност ле ка ра у пред ме ти ма Суд ско ме ди цин ског од бо
ра Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду у пе ри о ду 1990 
– 1999 го ди не је пред ста вљен ана ли зом 65 суд ско ме ди
цин ских спи са:

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

8 8 4 1 6 2 10 9 10 7

Од укуп ног бро ја пред ме та ко ји се од но сио на од го
вор ност ле ка ра:

•  на кри вич на де ла не са ве сног пру жа ња ле кар ске по
мо ћи од но си ло се 60 пред ме та

• на не у ка зи ва ње ле кар ске по мо ћи 2 пред ме та
•  на те шка де ла про тив здра вља љу ди 13 пред ме та 

Укуп но: 75 пред ме та
Укуп ни број се раз ли ку је јер су у по је ди ним слу ча је

ви ма по сто ја ле исто вре ме не ту жбе за два де ла: Не са
ве сно пру жа ње ле кар ске по мо ћи и те шко де ло про
тив здра вља љу ди.

 ме Ди ЦиН ске обЛа сТи На ко је се оД Но се ТУ-
Жбе За Ле кар скУ оД Го Вор НосТ: ГИ НЕ КО ЛО ГИ ЈА 
21, АНЕ СТЕ ЗИ О ЛО ГИ ЈА 8, ОП ШТА ПРАК СА 6, ИН ТЕР НА 
МЕ ДИ ЦИ НА 6, ИН ФЕК ТИВ НЕ БО ЛЕ СТИ 3, ОТО РИ НО ЛА
РИН ГО ЛО ГИ ЈА 6, ПЕ ДИ ЈА ТРИ ЈА 4, НЕ У РО ЛО ГИ ЈА 2, РА

СУД СКО МЕ ДИ ЦИН СКИ АСПЕКТ ЛЕ КАР СКЕ ОД ГО ВОР НО СТИ

ГРЕ ШКЕ КО ЈЕ ЖИ ВОТ ЗНА ЧЕ 
// ДР РУ ДОЛФ ВИР ЦХОВ ПР ВИ ДЕ ФИ НИ САО ПО ЈАМ ЛЕ КАР СКЕ ГРЕ ШКЕ: ЛЕ КАР СКА 
ГРЕ ШКА ЈЕ КР ШЕ ЊЕ ОП ШТЕ ПРИ ЗНА ТИХ ПРА ВИ ЛА ВЕ ШТИ НЕ ЛЕ ЧЕ ЊА, УСЛЕД 
ОТ СУ СТВА ПО ТРЕБ НЕ ПА ЖЊЕ ИЛИ ОПРЕ ЗНО СТИ //
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ДИ О ЛО ГИ ЈА 4, НЕ У РОП СИ ХИ ЈА ТРИ ЈА 1, ОФ ТАЛ МО ЛО ГИ
ЈА 1, СТО МА ТО ЛО ГИ ЈА 1, ХИ РУР ГИ ЈА 35, УКУП НО 98 
 У окви ру Хи рУр Ги је: ОП ШТА ХИ РУР ГИ ЈА 19, ДЕ ЧИ

ЈА ХИ РУР ГИ ЈА 5, ОР ТО ПЕ ДИ ЈА 3, МАК СИ ЛО ФА ЦИ ЈАЛ
НА 2, УРО ЛО ГИ ЈА 3, ТО РА КАЛ НА 1, НЕ У РО ХИ РУР ГИ
ЈА 2, УКУП НО 35

– У по је ди ним пред ме ти ма ту жба се исто вре ме но од
но си ла на ви ше ме ди цин ских обла сти.
– Од укуп ног бро ја пред ме та пот пу на ме ди цин ска до
ку мен та ци ја би ла је при сут на у 45, док је у 20 би ла не
пот пу на.
– Од укуп ног бро ја пред ме та ле кар ске од го вор но сти са 
смрт ним ис хо дом би ла је за сту пље на у 48 слу ча је ва, а 
са не смрт ним у 18. У јед ном пред ме ту би ла је здру же
на ту жба за два оште ће на ли ца.
– Од укуп ног бро ја пред ме та са смрт ним ис хо дом суд
ско ме ди цин ска об дук ци ја је из вр ше на у 31 слу ча ју, а у 
17 ни је из вр ше на.

У не смрт ним слу ча је ви ма ту жба је по диг ну та због:
– Ура ђе не то тал не хи сте рек то ми је због не по твр ђе ног 
кар ци но ма
– Пе ри то ни тис по сле цар ског ре за
– Сма ње ње функ ци о нал ног ка па ци те та мо краћ не бе
ши ке по сле убри зга ва ња ал ко хо ла због ци сто ско пи је
– За др жа ва ње стра ног те ла у ра ни по сле опе ра ци је ва
ри ко це ле
– Пост по ро ђај на хи сте рек то ми ја због руп ту ре ма те ри
це и као ком пли ка ци ја – обо ље ње бу бре га, ото ци но гу, 
пси хич ки по ре ме ћа ји
– Акут ни фи бри но зног ној ни пе ри то ни тис 
– Стра но те ло (игла) у гр ли ћу ма те ри це – бо ло ви у сто
ма ку, страх, пат ња
– То тал на хи сте рек то ми ја због аде но ми о ма то зе уте ру са
– Опе ра ци ја пре пон ске ки ле са спи нал ном ане сте зи
јом – сла бост ле ве но ге
– Опе ра ци ја хи дро це ле са по гре шне стра не
– Сле пи ло на оба ока услед ту мо ра хи по фи зе
– Од у зе тост по ло ви не те ла због мо жда ног кр ва ре ња по
сле ле кар ске ин тер вен ци је
– Атро фи ја и па ре за ми ши ћа нат ко ле ни це на ста ла по
сле опе ра ци је „сле пог цре ва”
– Сле пи ло на јед ном оку по сле ме ха нич ке по вре де ока
– Гу би так функ ци је ул нар ног жив ца због по вре де ру ке
– Кри во сра ста ње ко сти ју по сле пре ло ма над лак ти це
– Пе ри то ни тис због пер фо ра ци је ин фла ми ра ног апен
дик са
– Руп ту ра violenta uteri cum histerectomia subtotalis са 
сте ри ли те том

Узро ци смр ти код об ду ко ва них слу ча је ва:
– Аспи ра ци ја пло до ве во де, брон хоп не у мо ни ја и гној
ни ме нин ги тис (2 слу ча ја)
– Сеп са (6 слу ча је ва)
– Ис кр ва ре ње из рас це па ја јо во да на ме сту ван ма те
рич не труд но ће
– Смрт у ане сте зи ји (4 слу ча ја)
– Ис кр ва ре ње из рас це па сле зи не (кр ва ре ње у два вре
ме на)
– Тромб на ем бо ли ја због пре ло ма ко сти ју пот ко ле ни
це (2 слу ча ја)
– Аспи ра ци ја кр ви због ви ше сту ких пре ло ма ко сти ју 
ли ца и до ње ви ли це 
– Ис кр ва ре ње из ва рик са јед ња ка ци ро за је тре
– Ис кр ва ре ње из рас це па плу ћа и рас ки да них крв них 
су до ва око ви ше стру ко пре ло мље них ко сти ју екс тре
ми те та и ре ба ра
– Аспи ра ци ја стра ног те ла
– Оп се жно обо стра но за па ље ње бу бре жног тки ва

– Оп ште гној но за па ље ње тр бу шне ма ра ми це
– Тром бо тич на тром бо ци то пе нич на пур пу ра са по ре
ме ћа јем по жи вот ва жних ор га на 
– За па ље ње ср ча ног ми ши ћа ко је је прет хо ди ло ва ђе
њу зу ба
– Опа ре ност II и III сте пе на ви ше од по ло ви не по вр
ши не те ла
– Оток мо зга услед устре ли не гла ве
– Брон хоп не у мо ни ја услед пре ло ма ре ба ра
– Ра зо ре ње по жи вот ва жних мо жда них цен та ра и при
ти сак на мо зак од кр ви из ли ве не у мо жда не ко мо ре деј
ством ту пи не ме ха нич ког ору ђа
– Спо ља шње и уну тра шње ис кр ва ре ње услед убо ди не 
груд ног ко ша и плу ћа
– Епи ду рал ни хе ма том
– У јед ном слу ча ју узрок смр ти ни је мо гао да се уста
но ви због од ма клих тру ле жних про ме на

На ве де ни узро ци смр ти код нео б ду ко ва них слу ча-
је ва:
– Сеп са (4 слу ча ја)
– Акут но кр ва ре ње из хро нич ног чи ра на два на е сто
па лач ном цре ву
– Оп шта ин ток си ка ци ја због про до ра ток си на (нај ве
ро ват ни је ана е роб них бак те ри ја) у кр во ток из убо ди
не пал ца
– Пот хра ње ност и пад иму ни те та због не до стат ка нај
ве ћег де ла цре ва, од стра ње них због пе ри то ни ти са по
сле цар ског ре за и мо гу ћа сеп са 
– Morbus Chron – пе ри то ни тис – сеп са
– У че ти ри слу ча ја је ме ди цин ска до ку мен та ци ја би ла 
не а де кват на те се на осно ву ње ни је мо гао до не ти за
кљу чак о узро ку смр ти
– Хи дро це фа лус
– Diabetes mellitus
– Убо ди на бу ти не са пре се ца њем ве ли ких крв них су
до ва
– Акут но за па ље ње мо зга и ме ких мо жда ни ца
– Акут но за па ље ње ди сај них пу те ва

Пред ме ти суд ско ме ди цин ског од бо ра Ме ди цин ског 
фа кул те та за пе ри од 1996 – 1999. године, ко ји су се од
но си ли на ур гент на ста ња:

1996 1997 1998 1999

2 4 4 3

Ме ди цин ске обла сти на ко је се од но се оп ту жбе за ле
кар ску од го вор ност: ГИ НЕ КО ЛО ГИ ЈА 6, ХИ РУР ГИ ЈА 6, 
АНЕ СТЕ ЗИ ЈА 1, УКУП НО 13

У свим овим слу ча је ви ма је до шло до смрт ног ис хо-
да, а ра ди ло се о:
– Акут но ис кр ва ре ње из хро нич ног ул ку са ду о де ну ма
– Руп ту ра ја јо во да на ме сту не пре по зна те ван ма те рич
не труд но ће и след стве но ис кр ва ре ње
– Не пре по зна та руп ту ра сле зи не, кр ва ре ње у два вре
ме на и след стве но ис кр ва ре ње
– Ис кр ва ре ње из рас це па ва рик са јед ња ка због ци ро
зе је тре
– Смрт то ком опе ра ци је сле пог цре ва због по гре шно 
по ста вље ног ту бу са
– Не пре по зна ти иле ус и смрт услед пе ри то ни ти са
– Руп ту ра ма те ри це то ком по ро ђа ја – сеп са
– Пост по ро ђај на сеп са због за о ста лог де ла по сте љи це
– Пе ри то ни тис по сле цар ског ре за (2 слу ча ја)
– Цхро но ва бо лест акут ни аб до мен – пе ри то ни тис
– Пе ри то ни тис због убо ди не тр бу ха
– Оп шта ин ток си ка ци ја по сле убо ди не пал ца

> 12
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Уку пан број за вр ше них пред ме та Суд ско ме ди цин
ског од бо ра Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду у пе
ри о ду 2000 – 2004. го ди не је пред ста вљен ана ли зом 151 
суд ско ме ди цин ског спи са: 

2000 2001 2002 2003 2004

26 30 32 33 30

Уку пан број пред ме та ко ји се од но сио на од го вор
ност ле ка ра у пред ме ти ма Суд ско ме ди цин ског од бо
ра Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду у пе ри о ду 2000 
– 2004. го ди не је пред ста вљен ана ли зом 58 суд ско ме
ди цин ских спи са:

2000 2001 2002 2003 2004

13 14 10 13 8

Од укуп ног бро ја пред ме та ко ји се од но сио на од го
вор ност ле ка ра:

• на кри вич на де ла не са ве сног пру жа ња ле кар ске по
мо ћи од но си ло се 55 пред ме та

• на не у ка зи ва ње ле кар ске по мо ћи ни је дан пред мет
• на кри вич на де ла не са ве сног пру жа ња ле кар ске по

мо ћи и те шка де ла про тив здра вља љу ди од но си ло се 
25 пред ме та

• ис кљу чи во на те шка де ла про тив здра вља љу ди 3 
пред ме та

Укуп но: 83 пред ме та

Укуп ни број се раз ли ку је јер су у по је ди ним слу ча је
ви ма по сто ја ле исто вре ме но ту жбе за два де ла: Не са
ве сно пру жа ње ле кар ске по мо ћи и те шко де ло про
тив здра вља љу ди (25 пред ме та)

 МЕ ДИ ЦИН СКЕ ОБЛА СТИ НА КО ЈЕ СЕ ОД НО СЕ ТУ
ЖБЕ ЗА ЛЕ КАР СКУ ОД ГО ВОР НОСТ: ГИ НЕ КО ЛО ГИ ЈА 
19, АНЕ СТЕ ЗИ О ЛО ГИ ЈА 2, ОП ШТА ПРАК СА 1, ИН ТЕР НА 
МЕ ДИ ЦИ НА 5, ИН ФЕК ТИВ НЕ БО ЛЕ СТИ 1, ОТО РИ НО

ЛА РИН ГО ЛО ГИ ЈА 1, ПЕ ДИ ЈА ТРИ ЈА 5, НЕ У РО ЛО ГИ ЈА 2, 
РА ДИ О ЛО ГИ ЈА, НЕ У РОП СИ ХИ ЈА ТРИ ЈА, ОФ ТАЛ МО ЛО
ГИ ЈА, СТО МА ТО ЛО ГИ ЈА, ХИ РУР ГИ ЈА 21, ОН КО ЛО ГИ ЈА 
1, УКУП НО 58
 У окви ру ХИ РУР ГИ И ЈЕ: ОП ШТА ХИ РУР ГИ ЈА 6, ДЕ ЧИ ЈА 

ХИ РУР ГИ ЈА 3, ОР ТО ПЕ ДИ ЈА 3, МАК СИ ЛО ФА ЦИ ЈАЛ НА
 УРО ЛО ГИ ЈА 2, ТО РА КАЛ НА 1, НЕ У РО ХИ РУР ГИ ЈА 6, 

УКУП НО 21

– Од укуп ног бро ја пред ме та пот пу на ме ди цин ска до
ку мен та ци ја би ла је при сут на у 46, док је у 12 би ла не
пот пу на. 

– Од укуп ног бро ја пред ме та ле кар ске од го вор но сти 
са смрт ним ис хо дом би ла је за сту пље на у 36 слу ча је ва, 
а са не смрт ним у 22. У јед ном пред ме ту би ла је здру
же на ту жба за два оште ће на ли ца (два си на умр ла за
то што су при ли ком ле че ња уро ђе не хе мо фи ли је А ин
фи ци ра на ХИВ ви ру сом).

– Од укуп ног бро ја пред ме та са смрт ним ис хо дом суд
ско ме ди цин ска об дук ци ја је из вр ше на у 22 слу ча ја, а 
у 14 ни је из вр ше на.

У не смрт ним слу ча је ви ма ту жба је по диг ну та због: 
– ура ђе не то тал не хи сте рек то ми је због не по твр ђе ног 
кар ци но ма (2 слу ча ја)
– пост по ро ђај не ком пли ка ци је – ра ста ва пре пон ског 
спо ја (сим фи зе)
– по сто пе ра тив не ком пли ка ци је на кон опе ра ци је Ца 
ПВУ (3 слу ча ја)
– пи та ње аде кват не хе ми о те ра пи је код кар ци но ма плу ћа
– ура ђе на не фрек то ми ја по сле раз би ја ња ка ме на у бу
бре гу (2 слу ча ја)
– опе ра ци ја ди скус хер ни је – оте жа на по кре тљи вост, сма
ње на спо соб ност ко ор ди на ци је по кре та, оте жа но мо кре
ње, оште ће ње сек су ал них и ре про дук тив них функ ци ја
– не а де кват но при ме ње на аку шер ска ин тер вен ци ја (2 
слу ча ја)
– аде кват ност опе ра тив ног за хва та – про би ја ње гор њег 
окрај ка де сне бут не ко сти вр хом ин план ти ра не про те
зе и оште ће ње n. ishiadicusа

РЕ ПУ БЛИЧ КИ ПРО ПИ СИ КРИ ВИЧ НИ 
ЗА КО НИК РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

КРИ ВИЧ НА ДЕ ЛА ПРО ТИВ 
ЗДРА ВЉА ЉУ ДИ

Члан 248. 
Не по сту па ње по здрав стве ним про пи-

си ма за вре ме епи де ми је
Ко за вре ме епи де ми је ка кве опа сне за

ра зне бо ле сти не по сту па по про пи си ма, 
од лу ка ма или на ред ба ма ко ји ма се од ре
ђу ју ме ре за ње но су зби ја ње или спре ча
ва ње, ка зни ће се нов ча ном ка зном или 
за тво ром до јед не го ди не.

Члан 249.
Пре но ше ње за ра зне бо ле сти 

Ко не по сту па по про пи си ма, од лу ка ма 
или на ред ба ма за су зби ја ње или спре ча
ва ње за ра зних бо ле сти, па услед то га до
ђе до пре но ше ња за ра зне бо ле сти, ка зни
ће се за тво ром до три го ди не.

Члан 250.
Пре но ше ње ин фек ци је ХиВ ви ру сом

(1) Ко све сно дру гог до ве де у опа сност 
од ин фек ци је ХИВ ви ру сом, ка зни ће се за
тво ром до две го ди не. (2) Ко се све сно не 

при др жа ва про пи са и ме ра ко ји се од но се 
на спре ча ва ње ши ре ња ХИВ ин фек ци је и 
ти ме из не ха та до ве де до пре но ше ња ин
фек ци је ХИВ ви ру сом на дру го ли це, ка
зни ће се за тво ром од јед не до пет го ди на. 
(3) Ко зна ју ћи да је за ра жен ХИВ ви ру сом 
све сно пре не се на дру гог ту ин фек ци ју, ка
зни ће се за тво ром од две до два на ест го
ди на. (4) Ако је услед де ла из ста ва 3. овог 
чла на на сту пи ла смрт за ра же ног ли ца, 
учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром од пет 
до пет на ест го ди на. (5) Ако је де ло из ст. 3. 
и 4. овог чла на учи ње но из не ха та, учи ни
лац ће се ка зни ти за де ло из ста ва 3. за тво
ром до три го ди не, а за де ло из ста ва 4. за
тво ром од шест ме се ци до пет го ди на.

Члан 251.
Не са ве сно пру жа ње ле кар ске по мо ћи

(1) Ле кар ко ји при пру жа њу ле кар ске 
по мо ћи при ме ни очи глед но не по доб но 
сред ство или очи глед но не по до бан на
чин ле че ња или не при ме ни од го ва ра ју
ће хи ги јен ске ме ре или уоп ште очи глед
но не са ве сно по сту па и ти ме про у зро ку је 
по гор ша ње здрав стве ног ста ња не ког ли
ца, ка зни ће се за тво ром од три ме се ца до 
три го ди не. (2) Ка зном из ста ва 1. овог чла
на ка зни ће се и дру ги здрав стве ни рад ник 

ко ји при пру жа њу ме ди цин ске по мо ћи 
или не ге или при вр ше њу дру ге здрав стве
не де лат но сти очи глед но не са ве сно по сту
па и ти ме про у зро ку је по гор ша ње здрав
стве ног ста ња не ког ли ца. (3) Ако је де ло 
из ст. 1. и 2. овог чла на учи ње но из не ха та, 
учи ни лац ће се ка зни ти нов ча ном ка зном 
или за тво ром до јед не го ди не.

Члан 252.
Про тив прав но вр ше ње ме ди цин ских 

екс пе ри ме на та и ис пи ти ва ње ле ка 
(1) Ко про тив но про пи си ма на љу ди ма 

вр ши ме ди цин ске или дру ге слич не екс
пе ри мен те, ка зни ће се за тво ром од три 
ме се ца до пет го ди на.

(2) Ка зном из ста ва 1. овог чла на ка
зни ће се и ко вр ши кло ни ра ње љу ди или 
вр ши екс пе ри мен те у том ци љу.

(3) Ко про тив но про пи си ма вр ши кли
нич ко ис пи ти ва ње ле ка, ка зни ће се за
тво ром од три ме се ца до три го ди не.

Члан 253.
Не у ка зи ва ње ле кар ске по мо ћи

(1) Ле кар ко ји про тив но сво јој ду жно
сти од би је да ука же ле кар ску по моћ ли
цу ко јем је та ква по моћ по треб на, а ко
је се на ла зи у не по сред ној опа сно сти за 

11 < 
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– руп ту ра мо краћ не бе ши ке у то ку опе ра ци је пре пон
ске ки ле и на ста ле ком пли ка ци је
– по гор ша ње оп штег здрав стве ног ста ња код уро ђе не 
епи дер мал не бу ло зне дер ма то зе при ли ком при ме не 
ам ни он ских мем бра на
– опе ра ци ја сле пог цре ва са опе ра тив ном гре шком – 
ова ри јек то ми ја и ад нек сек то ми ја
– пре лом кључ не ко сти и па ра ли за plexus brachialisa 
као ком пли ка ци ја по ро ђа ја
– хи сте рек то ми ја због руп ту ре уте ру са на кон ва ђе ња 
спи ра ле и ком пли ка ци је у ви ду иле у са и пе ри то ни
ти са
– ве шта че ње Рх ин ко па ти би ли је код труд ни це и смрт 
но во ро ђен че та (хе мо ли зна бо лест)
– по твр ђи ва ње оправ да но сти учи ње ног цар ког ре за 
због про ме не по ло жа ја пло да
– ин фек ци ја хе па ти ти сом Б то ком опе ра ци је кар ци но
ма бу бре га
– пи та ње оправ да но сти опе ра ци је на ко ју је по сла та у 
ино стран ство

Узро ци смр ти код об ду ко ва них слу ча је ва:
– сеп са (3 слу ча ја)
– за пу ше ње вен ских крв них су до ва де ла цре ва, из у ми
ра ње ње го вог зи да и след стве но за па ље ње зид не и дроб
не тр бу шни це (акут ни аб до мен)
– акут ни ен те ро ко ли тис
– ком пли ка ци је на ста ле на кон опе ра ци је сле пог цре ва
– смрт у ане сте зи ји (2 слу ча ја)
– ре спи ра тор ни дис трес син дром (2 слу ча ја)
– оште ће ње за жи вот ва жних мо жда них цен та ра (на
кон ту че)
– ис кр ва ре ње из не пот пу ног рас це па зи да аор те код не
ди јаг но сти ко ва ног уро ђе ног су же ња аор те
– по гор ша ње по сто је ћег за па љен ског обо ље ња ср ца 
и ње го ве ком пли ка ци је (ди ла та ци о на кар ди о ми о па
ти ја)
– ис кр ва ре ње по сле ма ну ел не ре ви зи је ма те ри це
– ис кр ва ре ње из руп ту ре ди се кант не ане у ри зме аор
те на кон тра у ме

– ин фаркт ми о кар да
– ин тра у те ри на смрт због при ти ска на мо зак кр вљу из
ли ве ном ис под ме ких мо жда ни ца
– хер пе тич ни ен це фа ли тис
– уро ђе ни ци стич ни ту мор опор ња ка тан ког цре ва (лим
фан ги ом)
– тромб на ем бо ли ја пар да на по сле опе ра ци је про ши
ре них ве на ле ве пот ко ле ни це
– тромб на ем бо ли ја због пре ло ма ко сти ју ле ве но ге
– акут ни и ја ко сте пе ни едем плу ћа – по сле ди ца ин тра
вен ског узи ма ња хе ро и на

На ве де ни узро ци смр ти код нео б ду ко ва них слу ча-
је ва:
– сеп са
– ком пли ка ци је ду го го ди шње ше ћер не бо ле сти ма ни
фе сто ва не ди фу зним те шким ате ро скле рот ским про ме
на ма крв них су до ва и акут ни ин фаркт ми о кар да
– ком пли ка ци је у ви ду за па ље ња плу ћа и ДИКа у окви
ру сеп се
– тон зи лек то ми ја  без об дук ци је не у твр ђен узрок
– пре дат зах тев за екс ху ма ци ју ко ја ни је одо бре на
– без об дук ци је не у твр ђен узрок смр ти (2 слу ча ја), а 
ме ди цин ска до ку мен та ци ја је би ла не а де кват на те се 
на осно ву ње ни је ни мо гао до не ти за кљу чак о узро
ку смр ти
– ин фек ци ја ХИВ ви ру сом – СИ ДА – на кон ле че ња уро
ђе не хе мо фи ли је А
– пе ри то ни тис као ком пли ка ци ја чи ра на же лу цу
– ис кр ва ре ње због руп ту ре ма те ри це
– рас цеп ра сло је ног зи да груд ног де ла аор те
– сеп тич ки шок на кон пер фо ра ци је цре ва
– ас фик си ја пло да као по сле ди ца не бла го вре ме но при
ме ње не аку шер ске ин тер вен ци је
– про гре си ја по сто је ћег не у ро ло шког обо ље ња – Ade
noleucodustrophia

Пред ме ти суд ско ме ди цин ског од бо ра Ме ди цин ског 
фа кул те та за пе ри од 2000 – 2004, а ко ји су се од но си ли 
на ур гент на ста ња:

жи вот или опа сно сти на сту па ња те шке 
те ле сне по вре де или те шког на ру ша ва
ња здра вља, ка зни ће се нов ча ном ка зном 
или за тво ром до две го ди не. (2) Ако услед 
де ла из ста ва 1. овог чла на ли це ко јем ни
је ука за на ле кар ска по моћ бу де те шко те
ле сно по вре ђе но или му здра вље бу де те
шко на ру ше но, учи ни лац ће се ка зни ти 
за тво ром од три ме се ца до че ти ри го ди не. 
(3) Ако је услед де ла из ста ва 1. овог чла на 
на сту пи ла смрт ли ца ко ме ни је ука за на 
ле кар ска по моћ, учи ни лац ће се ка зни ти 
за тво ром од јед не до осам го ди на.

Члан 254.
На дри ле кар ство и на дри а по те кар ство

(1) Ко се без од го ва ра ју ће струч не спре
ме ба ви ле че њем или пру жа њем дру гих 
ме ди цин ских услу га, ка зни ће се нов ча ном 
ка зном или за тво ром до две го ди не. (2) Ка
зном из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се и ко 
се без од го ва ра ју ће струч не спре ме ба ви 
спра вља њем или из да ва њем ле ко ва.

Члан 259.
Те шка де ла про тив здра вља љу ди

(1) Ако услед де ла из чл. 249, 251. ст. 1. и 
2, 252, 254, 255. став 1, 256. ст. 1. и 2, 257. став 
1. и 258. став 1. овог за ко ни ка, не ко ли це бу

де те шко те ле сно по вре ђе но или му здра
вље бу де те шко на ру ше но, учи ни лац ће се 
ка зни ти за тво ром од јед не до осам го ди на. 
(2) Ако је услед де ла из чл. 249, 251. ст. 1. 
и 2, 252, 254, 255. став 1, 256. ст. 1. и 2, 257. 
став 1. и 258. став 1. овог за ко ни ка на сту пи
ла смрт јед ног или ви ше ли ца, учи ни лац 
ће се ка зни ти за тво ром од две до два на ест 
го ди на. (3) Ако услед де ла из чл. 251. став 
3, 255. став 2, 256. став 3, 257. став 2. и 258. 
став 2. овог за ко ни ка не ко ли це бу де те шко 
те ле сно по вре ђе но или му здра вље бу де те
шко на ру ше но, учи ни лац ће се ка зни ти за
тво ром до три го ди не. (4) Ако је услед де ла 
из чл. 251. став 3, 255. став 2, 256. став 3, 257. 
став 2. и 258. став 2. овог за ко ни ка на сту пи
ла смрт, учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром 
од јед не до осам го ди на.

Члан 251.
Не са ве сно пру жа ње ле кар ске по мо ћи

(1) Ле кар ко ји при пру жа њу ле кар ске 
по мо ћи при ме ни очи глед но не по доб но 
сред ство или очи глед но не по до бан на
чин ле че ња или не при ме ни од го ва ра ју
ће хи ги јен ске ме ре или уоп ште очи глед
но не са ве сно по сту па и ти ме про у зро ку је 
по гор ша ње здрав стве ног ста ња не ког ли
ца, ка зни ће се за тво ром од три ме се ца до 

три го ди не. (2) Ка зном из ста ва 1. овог чла
на ка зни ће се и дру ги здрав стве ни рад ник 
ко ји при пру жа њу ме ди цин ске по мо ћи 
или не ге или при вр ше њу дру ге здрав стве
не де лат но сти очи глед но не са ве сно по сту
па и ти ме про у зро ку је по гор ша ње здрав
стве ног ста ња не ког ли ца. (3) Ако је де ло 
из ст. 1. и 2. овог чла на учи ње но из не ха та, 
учи ни лац ће се ка зни ти нов ча ном ка зном 
или за тво ром до јед не го ди не.

Те жи об лик овог кри вич ног де ла по
сто ји у слу ча ју кад услед не са ве сног пру
жа ња ле кар ске по мо ћи на сту пи те шка те
ле сна по вре да, те шко на ру ше ње здра вља, 
или смрт јед ног или ви ше ли ца што је са
др жа но у чла ну 259. 

КРИ ВИЧ НИ ЗА КО НИК РЕ ПУ БЛИ КЕ 
СР БИ ЈЕ ОП ШТИ ДЕО

КРИ ВИЧ НО ДЕ ЛО

ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ О КРИ ВИЧ НОМ ДЕ ЛУ

Члан 23. 
Не у ра чун љи вост

(1) Ни је кри вич но де ло оно де ло ко је је 
учи ње но у ста њу не у ра чун љи во сти. »
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 Ме ди цин ске обла сти на ко је се од но се оп ту жбе за 
ле кар ску од го вор ност: ХИ РУР ГИ ЈА 7, ГИ НЕ КО ЛО ГИ ЈА 
3, ОП ШТА ПРАК СА 1, ПЕ ДИ ЈА ТРИ ЈА 1, ИН ФЕК ТИВ НЕ 1, 
ИН ТЕР НА 3, УКУП НО 16

У свим овим слу ча је ви ма је до шло до смрт ног ис хо-
да, а ра ди ло се о:
– за пу ше ње вен ских крв них су до ва де ла цре ва, из у ми
ра ње ње го вог зи да и след стве но за па ље ње зид не и дроб
не тр бу шни це (акут ни аб до мен) 
– ком пли ка ци је ду го го ди шње ше ћер не бо ле сти ма ни
фе сто ва не ди фу зним те шким ате ро скле рот ским про ме
на ма крв них су до ва и акут ни ин фаркт ми о кар да 
– ком пли ка ци је на ста ле на кон опе ра ци је сле пог цре ва
– ис кр ва ре ње из не пот пу ног рас це па зи да аор те код не
ди јаг но сти ко ва ног уро ђе ног су же ња аор те 
– ре спи ра тор ни дис трес син дром (2 слу ча ја)
– ис кр ва ре ње по сле ма ну ел не ре ви зи је ма те ри це 
– ис кр ва ре ње из руп ту ре ди се кант не ане у ри зме аор
те на кон тра у ме
– ин фаркт ми о кар да 
– пе ри то ни тис као ком пли ка ци ја чи ра на же лу цу
– ис кр ва ре ње због руп ту ре ма те ри це
– рас цеп ра сло је ног зи да груд ног де ла аор те
– сеп тич ки шок на кон пер фо ра ци је цре ва
– тромб на ем бо ли ја пар да на по сле опе ра ци је про ши
ре них ве на ле ве пот ко ле ни це
– тромб на ем бо ли ја због пре ло ма ко сти ју ле ве но ге
– акут ни и ја ко сте пе ни едем плу ћа – по сле ди ца ин тра
вен ског узи ма ња хе ро и на

У об ра ђе ном де се то го ди шњем пе ри о ду од 1990. до 
1999. го ди не од укуп но 248 за вр ше них пред ме та суд
ско ме ди цин ског од бо ра 65 (26,2%) пред ме та од но си ло 
се на од го вор ност ле ка ра. 

У пе то го ди шњем пе ри о ду од 2000. до 2004. го ди не од 
укуп но 151 за вр ше ног пред ме та суд ско ме ди цин ског од

бо ра на ле кар ску од го вор ност од но си ло се 58 (38,4%) 
пред ме та. 

Ана ли зом по мо ћу χ2 те ста утвр ђе но је да по сто ји ста
ти стич ки зна чај на раз ли ка (χ2=5,265; п<0,005) из ме ђу 
ова два пе ри о да. 

Ови по да ци ука зу ју на по раст бро ја ту жби ко је се 
од но се на од го вор ност ле ка ра.

ОД ГО ВОР НОСТ ХИ РУР ГА:
1.  ПО ГРЕ ШНО ПО СТА ВЉЕ НА ИН ДИ КА ЦИ ЈА ЗА ОПЕ РА

ЦИ ЈУ.
2. ИС КР ВА ВЉЕ ЊЕ ЗБОГ ПО ВРЕ ДЕ ВЕ ћЕГ КРВ НОГ СУ ДА.
3.  ЗА О СТА ЛА ГА ЗА, КОМ ПРЕ СА ИЛИ ИН СТРУ МЕНТ У 

ТЕ ЛУ ПА ЦИ ЈЕН ТА.
4. ИН ФЕК ЦИ ЈА ОПЕ РА ТИВ НЕ РА НЕ.

ОД ГО ВОР НОСТ АНЕ СТЕ ЗИ О ЛО ГА:
1. ПО ГРЕ ШАН ИЗ БОР ПРЕ МЕ ДИ КА ЦИ ЈЕ.
2.  ИН ТРА АР ТЕ РИ ЈАЛ НО ДА ВА ЊЕ БАР БИ ТУ РА ТА ИЛИ 

ДРУ ГИХ АНЕ СТЕ ТИ КА.
3. ОШТЕ ћЕ ЊЕ ЗУ БА ПРИ ЛИ КОМ ИН ТУ БА ЦИ ЈЕ.
4. ПО ГРЕ ШНО УВЕ ДЕН ЕН ДО ТРА ХЕ АЛ НИ ТУ БУС.
5.  НЕ ПРИ МЕ ћЕ НА ИС ПРА ЖЊЕ НА БО ЦА СА КИ СЕ О

НИ КОМ.
6.  ПО ГРЕ ШНО ПРИ КЉУ ЧЕ НИ АНЕ СТЕ ТИЧ КИ ГА СО ВИ 

И О2.
7.  ОБ СТУК ЦИ ЈА ДИ САЈ НИХ ПУ ТЕ ВА И ХИ ПО ВЕН ТИ ЛА

ЦИ ЈА.
8. СВЕ СНОСТ ПА ЦИ ЈЕН ТА У ТО КУ ОП ШТЕ АНЕ СТЕ ЗИ ЈЕ.

ОД ГО ВОР НОСТ ХИ РУР ГА И АНЕ СТЕ ЗИ О ЛО ГА:
1.  ГРЕ ШКА У ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈИ ПА ЦИ ЈЕН ТА У ОПЕ РА

ЦИ О НОЈ СА ЛИ НЕ ПО ТРЕБ НА ИЛИ ПО ГРЕ ШНА ОПЕ
РА ЦИ ЈА.

2.  ОПЕ РА ЦИ ЈА НА ПО ГРЕ ШНОЈ СТРА НИ И ОПЕ РА ЦИ ЈА 
ЈЕД НОГ ОД ПАР НИХ ОР ГА НА.

3.  ПО ВРА ћА ЊЕ У ТО КУ ОПЕ РА ЦИ ЈЕ И АСПИ РА ЦИ ЈА ЖЕ
ЛУ ДАЧ НОГ СА ДР ЖА ЈА.

4.  ОШТЕ ћЕ ЊЕ УСЛЕД НЕО Д ГО ВА РА ЈУ ћЕГ ПО ЛО ЖА ЈА 
ПА ЦИ ЈЕН ТА НА ОПЕ РА ЦИ О НОМ СТО ЛУ. //

« (2) Не у ра чин љив је онај учи ни лац 
ко ји ни је мо гао да схва ти зна чај свог 
де ла или ни је мо гао да упра вља сво
јим по ступ ци ма услед ду шев не бо ле
сти, при вре ме не ду шев не по ре ме ће
но сти, за о ста лог ду шев ног раз во ја или 
дру ге те же ду шев не по ре ме ће но сти. (3) 
Учи ни о цу кри вич ног де ла чи ја је спо
соб ност да схва ти зна чај свог де ла или 
спо соб ност да упра вља сво јим по ступ
ци ма би ла бит но сма ње на услед не ког 
ста ња из ста ва 2. овог чла на (бит но сма
ње на ура чун љи вост) мо же се убла жи
ти ка зна.

Члан 24. 
Скри вље на не у ра чин љи вост

(1) Кри ви ца учи ни о ца кри вич ног 
де ла ко ји се упо тре бом ал ко хо ла, дро
га или на дру ги на чин до вео у ста ње у 
ко јем ни је мо гао да схва ти зна чај свог 
де ла или да упра вља сво јим по ступ
ци ма утвр ђу је се пре ма вре ме ну не
по сред но пре до во ђе ња у та кво ста ње. 
(2) Учи ни о цу ко ји је под окол но сти ма 
из ста ва 1. овог чла на учи нио кри вич
но де ло у ста њу бит но сма ње не ура чун
љи во сти не мо же се по том осно ву убла
жи ти ка зна.

Члан 25. 
Уми шљај

Кри вич но де ло је учи ње но са уми
шља јем кад је учи ни лац био све стан свог 
де ла и хтео ње го во из вр ше ње или кад је 
учи ни лац био све стан да мо же учи ни ти 
де ло па је на то при стао. 

Члан 26. 
Не хат

Кри вич но де ло је учи ње но из не ха та 
кад је учи ни лац био све стан да сво јом 
рад њом мо же учи ни ти де ло, али је ола
ко др жао да до то га не ће до ћи или да 
ће то мо ћи спре чи ти или кад ни је био 
све стан да сво јом рад њом мо же учи ни
ти де ло иако је пре ма окол но сти ма под 
ко ји ма је оно учи ње но и пре ма сво јим 
лич ним свој стви ма био ду жан и мо гао 
би ти све стан те мо гућ но сти.

Члан 27. 
Од го вор ност за те жу по сле ди цу

Кад је из кри вич ног де ла про и за
шла те жа по сле ди ца због ко је за кон за 
то де ло про пи су је те жу ка зну, та се ка
зна мо же из ре ћи ако је учи ни лац у од
но су на ту по сле ди цу по сту пао из не
ха та, а и са уми шља јем ако ти ме ни су 

оства ре на обе леж ја не ког дру гог кри
вич ног де ла.

Члан 28. 
Ствар на за блу да

(1) Ни је кри вич но де ло оно де ло ко је 
је учи ње но у нео т кло њи вој ствар ној за
блу ди. (2) Ствар на за блу да је нео т кло њи
ва ако учи ни лац ни је био ду жан и ни је 
мо гао да из бег не за блу ду у по гле ду не ке 
ствар не окол но сти ко ја пред ста вља обе
леж је кри вич ног де ла или у по гле ду не ке 
ствар не окол но сти ко ја би, да је за и ста по
сто ја ла, чи ни ла де ло до зво ље ним. (3) Ако 
је учи ни лац био у ствар ној за блу ди услед 
не ха та, по сто ја ће кри вич но де ло учи ње
но из не ха та кад за кон та кво кри вич но де
ло пред ви ђа. 

Члан 29. 
Прав на за блу да

(1) Ни је кри вич но де ло оно де ло ко је је 
учи ње но у нео т кло њи вој прав ној за блу
ди. (2) Прав на за блу да је нео т кло њи ва 
ако учи ни лац ни је био ду жан и ни је мо
гао да зна да је ње го во де ло за бра ње но.  
(3) Учи ни о цу ко ји ни је знао да је де ло за
бра ње но, али је то био ду жан и мо гао 
да зна, ка зна се мо же убла жи ти.
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Пише: прим. др сци. мед. Та тја на Ра до са вље вић,
ди рек тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је 

К
роз исто ри ју се мо же ви де ти да су при ми тив
ни љу ди из древ не про шло сти ле ка ре сма тра ли 
ча роб ња ци ма, вра чи ма, јер се ми сли ло да бо
лест до но се зли ду хо ви. При ми тив ни ле кар је 

био та јан ствен, оп штио је са ду хо ви ма. Ме ди ци на ни до 
да нас ни је на пу сти ла та јан стве ност у по ступ ку и упе
ча тљи вост у ре чи ма. Да ли ће их икад на пу сти ти?

Сим бол ле кар ства зми ја омо та на око мер ку ро вог или 
еску ал по вог шта па је знак „бо жан ског ле ка“. Тај лук од 
ми стич ног до бо жан ског не сме да ути че на  на чин оба
вља ња ле кар ске де лат но сти и овла шће ња ле ка ра.

Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја де фи ни ше здра
вље као ста ње пот пу ног фи зич ког, пси хич ког и со ци
јал ног бла го ста њаа, а не са мо од су ство бо ле сти или фи
зич ких не до ста та ка. Прав на прак са де фи ни ше по јам 
бо ле сти ко ји под ра зу ме ва сва ку, па и не знат ну и про
ла зну смет њу нор мал них свој ста ва или ста ња или нор
мал них ак тив но сти те ла, ко ја су из ле чи ваот кло њи ва 
или се као та ква мо гу у бла жи ти. Бо лест тре ба да бу де 
до ступ на ме ди цин ском трет ма ну, при мент на спо ља и 
обич но по вла чи са со бом рад ну не спо соб ност.

Ме ди цин ска де лат но сти под ра зу ме ва:
– ле че ње или убла жа ва ње бо ле сти, те ле сних оште ће

ња или пат њите ра пи ја
– све рад ње и по ступ тке ко ји ма је циљ да пре по зна ју 

и от кри ју бо ле сти код од ре ђе них ли ца, а по том и сам 
чин њи хо вог пре по зна ва њади јаг но сти ка

– пред ви ђа ње да љег то ка и крај њег ис хо да бо ле сти
прог но за

– пре до хра на од бо ле стипре вен ци ја
Здрав стве ну за шти ту за кон Ср би је тре ти ра као де лат

ност ко јом се обез бе ђу је здрав стве на за шти та гра ђа на, а 
ко ја об у хва та спро вођ ње ме ра и ак тив но сти здрав стве
не за шти те ко је се у скла ду са здрав стве ном док три ном 
и уз упо тре бу здрав стве них тех но ло ги ја, ко ри сте за очу
ва ње и уна пре ђе ње здра вља, а ко ју оба вља здрав стве на 
слу жба. Ме ре и ак тив но сти здрав стве не за шти те мо ра
ју би ти за сно ва не на на уч ним до ка зи ма, од но сно мо
ра ју би ти без бед не, си гур не и ефи ка сне и у скла ду са 
на че ли ма про фе си о нал не ети ке.

Ме ди ци на је де лом на у ка, али и уме ће и ве шти на, и 
не што што је дав но за бо ра вље но:

ЛИЧ НА НА ДАХ НУ ТОСТ, ИН ТУ И ЦИ ЈА, ИН ВЕН ТИВ
НОСТ, ЈЕД НОМ РЕ ЧИ ARS MEDICAУМЕТ НОСТ.

Ме ди ци на, и у пот пу но тех нич ком и на уч ном сми слу, 
под ра зу ме ва од но се ме ђу љу ди ма, а ле кар ско уста но
вља ва ње ди јаг но зе, да ва ње са ве та и пру жа ње трет ма на 
уокви ре но је мо рал ним ко дек сом. Ци ље ви ме ди ци не 
мо гу би ти да по не кад ле чи, че сто по ма же, а увек уте
ши. Спрем ност ле ка ра и па ци је на та да се при др жа ва
ју мо рал них вред но сти, као што су ду жни ме ђу соб ног 
по што ва ња, по ште ње, по ве ре ње, са о се ћа ње и опре де
ље ње за по сти за ње за јед нич ких ци ље ва, обич но до во де 
до ду бо ког етич ког од но са па ци јен та и ле ка ра.

Ме ђу тим, ме ди ци на је и оп те ре ће на суд бо но сним ри
зи ци ма, чи је сво ђе ње на ма њу ме ру за ви си од еко ном
ских мо гућ но сти дру штва и си стем ских ис тра жи ва ња. 
Ле кар ме ђу тим, ко ме ме ди цин ска на у ка ну ди ви ше раз
ли чи тих ме то да не од лу чу је се увек ну жно за онај ме
тод ко ји нај ма ње мо же да на шко ди. На про тив ле кар 
мо ра да пру жи нај бо љу, нај е фи ка сни ју по моћ, чи је из
гле да на успех он је ди ни мо же са мо да про це њу је а не 
мо же да их из ра чу на.

Сва ки ле кар има лич не вред но сти, ста во ве или по
гле де ко ји мо гу ути ца ти на ње го во ту ма че ње по да та
ка, чак и емо ци је ко је не ра до по зна је, а ко је мо гу да 
ис кри ве објек тив ност ра су ђи ва ња, као што су страх од 
смр ти и ин ва ли ди те та, не сим па ти са ње од ре ђе них ти
по ва осо ба или жи вот них сти ло ва, ра сне и род не пред
ра су де, пред ра су де пре ма ста ри ји ма, же ља за на пре до
ва њем у ка ри је ри, по што ва њем ми шље ња ко ле га или 
про фи том, што све мо же да под ри је објек тив но кли
нич ко ра су ђи ва ње.

Без ду шна ра ди о ни ца за ме ха нич ке оправ ке

Од нос из ме ђу ле ка ра и па ци је на та не од ви ја се са мо 
пре ма прав ним пра ви ли ма, не го пре ма пра ви ли ма ме
ди цин ске ети ке. Ова етич ка на че ла об ли ку прав не оба
ве зе, од ре ђу ју њи хо ву са др жи ну и оп сег, јер у про тив ном 
ме ди ци на би по ста ла „без ду шна ра ди о ни ца за ме ха нич
ке оправ ке“. Ле кар ска ети ка и пра во се јед но на дру го 
осла ња ју и ме ђу соб но до пу ња ва ју. У слу ча ју прав них 
пра зни на ме ро дав ним се сма тра етич ко ра су ђи ва ње.

Кли нич ка ети ка ра чу на на уве ре ње да чак и ка да је 
збу ње ност ве ли ка и емо ци је ја ке, ле ка ри, се стре, па ци
јен ти и њи хо ве по ро ди це мо гу да ра де кон струк тив но, 
да утвр де, ана ли зи ра ју и раз ре ше ве ћи ну етич ких про
бле ма ко ји на ста ју у кли нич кој ме ди ци ни.

Мо рал ни прин ци пи кли нич ке ети ке су:
– Прин цип по што ва ње ауто но ми је па ци јен та,
– Прин цип до бро би ти,

МЕ ДИ ЦИ НА ЈЕ ДЕ ЛОМ НА У КА, АЛИ И УМЕ ћЕ И ВЕ ШТИ НА, И НЕ ШТО ШТО 
ЈЕ ДАВ НО ЗА БО РА ВЉЕ НО: ЛИЧ НА НА ДАХ НУ ТОСТ, ИН ТУ И ЦИ ЈА, – УМЕТ НОСТ

„ЧА  РОБ ЊА ЦИ” 
НА ЗР НУ ГРА ШКА
// ДОК ПРАВ НИК ЛО ГИЧ НО ХЛАД НО И СА ДА ЉИ НЕ АР ГУ МЕН ТИ ШЕ, ДО ТЛЕ ЈЕ ЛЕ КАР 
ПРИ СИ ЉЕН ДА ДО НО СИ БР ЗЕ ОД ЛУ КЕ И ДА РЕ А ГУ ЈЕ ЕМО ЦИ О НАЛ НО // ЦИ ЉЕ ВИ 
МЕ ДИ ЦИ НЕ МО ГУ БИ ТИ ДА ПО НЕ КАД ЛЕ ЧИ, ЧЕ СТО ПО МА ЖЕ, А УВЕК УТЕ ШИ //
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– Прин цип не на но ше ња ште те 
– Прин цип прав де.
Уз то, мо ра ју по сто ја ти и од ре ђе ни стан дар ди по на

ша ња, ко ји се на зи ва ју етич ки прин ци пи или етич ка 
пра ви ла, као што су Хи по кра то во „при ми по моћ и не 
на не си ште ту и „прин цип ко ри сно сти“. На и ме, у ан гло
сак сон ској ли те ра ту ри мо же мо на ћи пра ви ло да ле ка
ри има ју оба ве зу да ле че па ци јен те, па чак и ка да су 
са ми у опа сно сти. Вр ло че сто и ле ка ри и па ци јен ти мо
ра ју да до но се од лу ке бр зо

За кон о здрав стве ној за шти ти на ла же сле де ће:
• ду жни су да се при др жа ва ју оп штих ака та здрав

стве них уста но ва ко ји се од но се на усло ве бо рав ка и 
по на ша ња у њој

• уко ли ко па ци јент пре ки не ле че ње и по ред упо зо ре
ња ле ка ра ду жан је да се о то ме пи сме но из ја сни, или 
се са чи ња ва слу жбе на бе ле шка

• ак тив но уче ство ва ње у за шти ти, очу ва њу и уна пре
ђе њу сво га здра вља

• да у пот пу но сти ин фор ми ше над ле жног здрав стве
ног рад ни ка о исти ни тим по да ци ма о свом здрав стве
но ма ста њу

• да се при др жа ва упут ста ва и пред у зи ма ме ре про
пи са не те ра пи је од стра не над ле жног здрав стве ног рад
ни ка. 

Уко ли ко то па ци јент не чи ни над ле жни здрав стве
ни рад ник мо же от ка за ти пру жа ње да ље здрав стве
не за шти те па ци јен ту из у зев хит не ме ди цин ске по
мо ћи, о че му оба ве шта ва ди рек то ра и бе ле жи раз ло ге 
за ово од би ја ње у ме ди цин ску до ку мен та ци ју

Ле кар - па ци јент

Ка да се па ци јент обра ти ле ка ру и за тра жи од ње га 
ме ди цин ску по моћ и ле кар при ста не да по мог не, ме ђу 
њи ма се ус по ста вља од ре ђен од нос чи ју са др жи ну чи
не од ре ђе на пра ва и оба ве зе. Ле кар је ду жан да уста но
ви вр сту па ци јен то ве бо ле сти и да пре ду зме од го ва ра
ју ће ме ре ле чен ња, а па ци јент је оба ве зан да са оп шти 
симп то ме бо ле сти и сле ди на ло ге ле ка ра. Ако ле кар не 
учи ни то, он ште ти па ци јен ту, а ако па ци јент не по шту је 
оба ве зе, он шко ди сам се би. За прав ним ре гу ли са њем 
овог од но са не ма по тре бе, већ овај од нос тре ба пре пу
сти ти пра ви ли ма ме ди цин ске стру ке и ме ди цин ске 
ети ке, јед но је од ми шље ња у ли те ра ту ри. Ако би ле
кар био за стра шен од за кон ске од го вор но сти, вр ло ма
ло би смео учи ни ти за сво је бо ле сни ке.

Дру го ми шље ње, ко је за сту па ју прав ни ци је сте да 
пра во не ства ра не по ве ре ње у од но су ле кар па ци
јент, не го не по ве ре ње при зи ва у по моћ пра во. Ова 
раз ли ка у не ким зе мља ма до сти же до струп ња хлад
ног ра та и по ста вља ње ба ри је ре ми шље ња:

Док прав ник ло гич но хлад но и са да љи не ар гу мен
ти ше, до тле је ле кар при си љен да до но си бр зе од лу ке 
и да ре а гу је емо ци о нал но. Без те емо тив не ком по нен
те ко ја је свој стве на ле ка ру, прав ни од нос из ме ђу ње га 
и па ци јен та је два да је мо гућ.

Етич ки аспек ти од но са ле карпа ци јент:
1. Са мо до бар чо век мо же би ти до бар ле кар (Нот на гел)
2. По ве ре ње у ле ка ра као те мељ од но са(ле кар је у од

но су на па ци јен та у „ти пич ном од но су над моћ но сти“, 
али за то па ци јент тре ба да има пра во на сло бо дан из
бор ле ка ра. Са дру ге стра не, ле кар мо же по сту па ти по 
свој са ве сти са мо ако сло бод но до но си од лу ке, не сле
де ћи упут сва ви ших ор га на, али се др же ћи за ко на и 
ме ди цин ске ети ке

3. Ле кар не ле чи бо лест не го бо ле сни ка („И реч је лек“)

Од нос ле кар – па ци јент прав но пред ста вља вр сту 
уго во ра о ле кар ској услу зи, или се од но си на од ре ђе не 

Ду жност ле ка ра...

иЗ ко Дек са Про фе си о НаЛ Не 
еТи ке Лкс

• Ча сна жи вот на ду жност ле ка ра је да сво ју про
фе си о нал ну ак тив ност оба вља што са ве сни је, по жр
тво ва ни је, ху ма ни је и пре ма свом нај бо љем зна њу, 
да се по све ти за шти ти здра вља и ле че њу љу ди.

• У скла ду са тим, ле кар по шту је људ ски жи вот 
од ње го вог по чет ка до смр ти, пру жа здрав стве ну 
де лат ност и по шту је људ ско те ло и при ват ност и 
по сле смр ти.

• Ле кар ску по моћ пру жа јед на ко сви ма, без об
зи ра на го ди не жи во та, пол, ра су, на ци о нал ну 
при пад ност, ве ро и спо вест, дру штве ни по ло жај, 
обра зо ва ње, со ци јал но по ре кло или дру го лич
но свој ство, по шту ју ћи људ ска пра ва и до сто јан
ство сва ког. 

• Пра во ле ка ра да од лу чу је о осе тљи вим пи та њи
ма ко је се од но се на здра вље и жи вот чо ве ка под
ра зу ме ва по себ ну лич ну од го вор ност и ду жност 
ле ка ра да пру жа од го ва ра ју ће здрав стве не услу ге 
уз пу но по што ва ње чо ве ко вог до сто јан ства, по шту
је пра ва бо ле сни ка, ко ле га и дру гих ме ди цин ских 
са рад ни ка, по шту је за ко не и сво је оба ве зе, из у зев 
уко ли ко би ти за ко ни или оба ве зе би ли у су прот
но сти са ко ри шћу бо ле сни ка...

• Ле кар у сво јим про фе си о нал ним и при ват ним 
ак тив но сти ма чу ва и бра ни углед и до сто јан ство 
ле кар ског ста ле жа и сво је лич но име и ча сно се од
но си пре ма сво јим ко ле га ма.

• У ста њу ви тал не угро же но сти бо ле сни ка ле
кар је ду жан да у гра ни ца ма сво јих мо гућ но сти 
и струч ног зва ња без од ла га ња пру жи хит ну ле
кар ску по моћ и не сме то од би ти без об зи ра на то 
да ли је на ду жно сти или ни је за то из ри чи то за
мо љен.

иЗ За ко На о ЗДраВ сТВе Ној 
За ШТи Ти 

• Здрав стве ни рад ни ци оба вља ју здрав стве ну де
лат ност у скла ду са ва же ћом здрав стве ном док три
ном и у скла ду са ко дек сом про фе си о нал не ети ке, 
а за свој рад пре у зи ма ју струч ну, етич ку, ка зне ну 
и ма те ри јал ну од го вор ност.

• Здрав стве ни рад ни ци не сме ју на пу сти ти рад
но ме сто док им се не обез бе ди за ме на и ако је њи
хо во рад но вре ме ис те кло, ако би се ти ме на ру ши
ло оба вља ње здрав стве не де лат но сти и угро зи ло 
здра вља па ци је на та

• Здрав стве ни рад ник мо же од би ти пру жа ње 
здрав стве не за шти те ако здрав стве на за шти та ни
је у скла ду са њи хо вом са ве шћу или ме ђу на род ним 
пра ви ли ма ме ди цин ске ети ке (при го вор са ве сти), 
о че му оба ве шта ва над ре ђе ног. Ово пра во не ва жи 
за пру жа ње хит не по мо ћи.

• Здрав стве ни рад ник мо ра да уред но во ди ме ди
цин ску до ку мен та ци ју, еви ден ти ра ју ћи све ме ди
цин ске ме ре ко је су пред у зе те над па ци јен том.

• Оба ве шта ва ју па ци је на та о при ро ди и то ку ин
тер вен ци је у ци љу до би ја ња ње го вог при стан ка на 
исту.

• Стал но се струч но уса вр ша ва ју, ра ди одр жа ва
ња и уна пре ђе ња ре зул та та ра да, и ра ди про ду жа
ва ња ва же ња ли цен це.

15 < 
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ме ди цин ске по ступ ке. Ле кар пред у зи ма у ди јаг но зи и 
ле че њу пра ви ла ме ди цин ске на у ке, од но сно стан дард 
ме ди ци не и са оп шта ва ин фор ма ци је о њи ма па ци јен
ту и то чи ни са по себ ном па жњом.

„Онај ко мо же ви ше, ви ше је ду жан“

Основ на ду жност ле ка ра је да па ци јен та ле чи, а из 
то га при и сти чу и сле де ће оба ве зе:

1. Оба ве за да услу гу из вр ши лич но
2. Оба ве за да узи ма по дат ке за анам не зу
3. Оба ве за да из вр ши пре глед, од но сно ис пи ти ва ње 

па ци јен та
4. Оба ве за да по ста ви ди јаг но зу.
Ме ђу тим, прав но, ди јаг но за не мо ра би ти исто вет

на са ко нач ним утвр ђи ва њем бо ле сти и ње них узро
ка, ни је стал на и не про мен љи ва и не го је вре мен ски 
усло вље на. У вре ме ну са мо гу про ме ни ти ток бо ле сти 
и ток ме ди цин ске на у ке.

Ди јаг но за се при ла го ђа ва по је ди ним но вим мо мен
ти ма, и при ла го ђа ва сли ци бо ле сти у то ку обо ље ња и 
не мо ра би ти ко нач но за вр ше на

5. Оба ве за да по ста ви ин ди ка ци ју за те ра пи ју, или 
ине тер вен ци ју

6. Оба ве за да ле чи па ци јен та, а на чин ле че ња од ре
ђен је здрав стве ном док три ном

7. Оба ве за да се доц ни је ста ра о па ци јен ту
8. Оба ве за да по сту па по пра ви ли ма стру ке и па жљи

во, тј lege artis и са „па жњом до брог струч ња ка“.
Ме ђу тим, по на че ли ма гра ђан ског пра ва ако ле кар 

по се ду је нат про сеч не спо соб но сти и зна ња ду жан је да 
их упо тре би, а ако про сеч ни ле кар не ма не ка зна ња не
ма оба ве зу и ни је од го во ран што их не при ме њу је.

„Онај ко мо же ви ше, ви ше је ду жан“
9. Оба ве за ле ка ра да во ди и чу ва ме ди цин ску до ку

мен та ци ју
10. Оба ве за ле кар да чу ва па ци јен то ву тај ну

У прав ном сми слу па ци јент има сле де ће оба ве зе:
1. Оба ве зу да пла ти на гра ду за рад, осим ако се она 

под ми ру је из здрав стве ног оси гу ра ња
2. Оба ве зу да са ра ђу је са ле ка рем

Ме ђу соб ни од но си ле ка ра ре гу ли са ни су ко дек сом 
про фе си о нал не ети ке ЛКС:

1. За сни ва ју се на ко рект но сти, искре но сти, по што ва
њу и раз ме ни ис ку ста ва

2. Ча сни ле кар се од но си пре ма ко ле га ма она ко ка ко 
би же лео да се они по на ша ју пре ма ње му

3. По шту је сво је учи те ље, а мла ђи ма слу жи за углед
4. Бра ни ко ле гу ко ји је нео прав да но на пад нут и по

шту је на че ло со ли дар но сти
5. РАЗ ЛИ КЕ У МИ ШЉЕ ЊИ МА НЕ ТРЕ БА ДА ИЗА ЗИ

ВА ЈУ СПО РО ВЕ
6. Ле кар ском по зи ву стра не су увре де, кле ве те, ома

ло ва жа ва ње, нео прав да на и у ла ич кој јав но сти из ре
че на кри ти ка ко ле га.

7. О гре шка ма се не мо же рас пра вља ти са род би ном, 
бо ле сни ком, или сред стви ма јав ног ин фор ми са ња

7. Ле ка ри струч но са ра ђу ју у ин те ре су па ци је на та
8. У ме ди ци ни по сто ји стрикт на по де ла ра да, али и 

са рад ња у кон зи ли ју ми ма.

У здрав стве ним си сте ми ма ка кав је наш са јед ним је
ди ним РЗЗЗО и при ват ном прак сом ко ја ни је у си сте
му здрав стве ног оси гу ра ња, те огра ни че њи ма ко ја по
ста вља ју еко ном ски за ко ни, вред но ва ње ле ка ра ни је 
про пор ци о нал но ра ду, тру ду и ква ли те ту. Спор но је 
да ли ће се дру ги на чи ни фи на си ра ња, као што је ка
пи та ци ја би ло шта по пра ви ти. //

Пре сТа Нак Пра Ва На оба ВЉа Ње 
Ле кар ске Де ЛаТ Но сТи

Пр ви део ко ји се од но си на пре ста нак пра ва на 
са мо стал ни рад, за кон ски се још фор му ли ше као 
од у зи ма ње ли цен це и ре гу ли сан је ЗЗЗ, Пра вил ни
ком о бли жим усло ви ма за из да ва ње, об на вља ње и 
од у зи ма ње ли цен це чла но ви ма ко мо ра здрав стве
них рад ни ка, Ста ту том ЛКС, те Пра вил ни ком о ра
ду су до ва ча сти ЛКС

Лкс има јав но овла шће ње да при врем но или 
трај но оду зме ли цен цу у сле де ћим слу ча је ви ма:

1. ако здрав стве ни рад ник не об но ви ли цен цу под 
усло ви ма про пи са ним за ко ном

2. ако здрав стве ни рад ник оба вља де лат ност на 
ко ју му ни је из да та ли цен ца

3. ако здрав стве ни рад ник у оба вља њу здра стве
не де лат но сти на чи ни струч ну гре шку ко јом се на
ру ша ва, од но сно по гор ша ва здрав стве но ста ње па
ци је на та

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

5. ако је пра во сна жном суд ском пре су дом здрав
стве ни рад ник осу ђен за кри вич но де ло ко је га чи
ни не до стој ним за оба вља ње про фе си је здрав стве
ног рад ни ка

6. ако у оба вља њу здрав стве не де лат но сти зло у
по тре би сред ства здрав стве ног оси гу ра ња

7. у дру гим слу ча је ви ма про пи са ним за ко ном.
При вре ме но од у зи ма ње ли цен це мо же тра ја ти 

од шест ме се ци до пет го ди на.
– Под струч ном гре шком пре ма ЗЗЗ, под ра зу ме ва 

се не са ве сно ле че ње од но сно за не ма ри ва ње про
фе си о нал них ду жно сти у пру жа њу здрав стве не за
шти те од но сно не при др жа ва ње или не по зна ва ње 
утвр ђе них пра ви ла и про фе си о нал них ве шти на у 
пру жа њу здрав стве не за шти те, ко је до во ди до на ру
ша ва ња, по гор ша ва ња, по вре де, гу бит ка или оште
ће ња здра вља или де ло ва те ла па ци је на та.

– Струч на гре шка се утр ђу је у ди сци плин ском по
ступ ку пред над ле жним ор га ном ко мо ре, од но сно у 
по ступ ку ре дов не и ван ред не спољ не про ве ре ква
ли те та струч ног ра да здрав стве них рад ни ка..

– Ко мо ра трај но од у зи ма ли цен цу здрав стве ном 
рад ни ку ако је пра во сна жном суд ском пре су дом 
осу ђен на ка зну за тво ра због те шког кри вич ног де
ла про тив здра вља љу ди.

– Здрав стве ни рад ник ко ме је од у зе та ли цен ца не 
мо же до но си ти са мо стал не од лу ке о ле че њу и мо
ра ра ди ти под над зо ром.

Не До сТој НосТ За оба ВЉа Ње 
Ле кар ске Про фе си је

– Де ла ко ја чи не здрав стве ног рад ни ка не до стој
ним за оба вља ње ле кар слке про фе си је на ве де на 
су у ста ву 4, ко јим се до зво ља ва мо гућ ност ди сци
плин ске од го вор но сти и за по ступ ке ко ји ни су не
по сред но по ве за ни са оба вља њем здрав стве не де
лат но сти, као што су:

– на мер но уби ство, во жња у пи ја ном ста њу, ко
руп ци ја, си ло ва ње...

– ово ће се фор ми ра ти то ком суд ске прак се су
до ва ча сти.
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ИС КУ СТВА ХР ВАТ СКЕ ЛК У ОД РЕ ЂИ ВА ЊУ ПОЈ МА ЛЕ КАР СКЕ ГРЕ ШКЕ

ЈЕД НО ЈЕ ЖЕ ЉА 
А ДРУ ГО ИС ХОД 
// СИ ГУР НОСТ ПА ЦИ ЈЕ НА ТА У ДИ РЕКТ НОЈ ЈЕ ВЕ ЗИ С ПРА ВИЛ НИМ ОБА ВЉА ЊЕМ 
СВИХ СА МО СТАЛ НИХ ПРО ФЕ СИ ЈА У ЗДРАВ СТВЕ НОМ СИ СТЕ МУ У ХР ВАТ СКОЈ // СА МО 
ПОД СТРО ГО ПРО ПИ СА НИМ УСЛО ВИ МА ОД РЕ ЂЕ НА ПО СТУ ПА ЊА ЛЕ КА РА МО ГУ СЕ 
У СПРО ВЕ ДЕ НОМ КА ЗНЕ НОМ ПО СТУП КУ ПРО ГЛА СИ ТИ КА ЗНЕ НИМ ДЕ ЛОМ //

У Хрватској за нестручно обављање лекарске професије у прошлој 
години изречена једна опомена док су 32 поступка у току
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Пише: Ка та ри на Се кељ-Ка у зла рић, др мед., 
стал ни суд ски ве штак,

чла ни ца Из вр шног од бо ра ХЛК

П
о јам струч не гре шке у не мач кој 
прав ној прак си ка сни је је за ме њен 
пој мом гре шка у трет ма ну. Об у хва
та све гре шке у про фи лак си, ди јаг

но сти ци, ле че њу и на кнад ној бри зи, а на
ста је због за не ма ри ва ња или од сту па ња од 
ме ди цин ског стан дар да, од но сно стан дар
да ме ди цин ске на у ке (De utch) 

Ис ход ме ди цин ског по ступ ка кат кад не иде же ље ном, 
ти ме не и ис кљу чи во јед ном тра сом:

1. Же ље ни ис ход: пре вен ци ја ко ја је спе чи ла по ја
ву бо ле сти, успе шно за вр шен ди јаг но стич ки по сту пак, 
из ле че ње, за у ста вље на про гре си ја бо ле сти, усе шна ре
ха би ли та ци ја

2. Не же ље ни ис ход: ком пли ка ци ја, не из бе жни ис
ход или не по вољ ни до га ђај 

Ком пли ка ци ја (не пред ви ђе на те шко ћа, ис кр сла не
при ли ка, за плет)

– Не же ље ни ис ход ме ди цин ског по ступ ка ко ји на ста
је упр кос ме ди цин ски ис прав но и пра во вре ме но из ве
де ног по ступ ка, ко ји је из ве ден пра вил ном упо тре бом 
ис прав не опре ме и сред ста ва (ле ко ва, хе миј ских ма те
ри ја и сл.) уз оп ти мал ну ор га ни за ци ју ра да 

Не из бе жни ис ход
– Не же ље ни ис ход ме ди цин ског по ступ ка ко ји на

ста је упр кос пра во вре ме ном и ис прав ном ме ди цин
ском по ступ ку, због не мо гућ но сти из ле че ња (смр то но
сна бо лест, ста рост, от ка зи ва ње ви ше ор ган ских си сте ма 
и дру го)

Штет ни до га ђај
(ен гле ски “adver ce event ”)
– До га ђај у ком до ла зи до не на мер не и не по жељ не 

ште те за бо ле сни ка на не се не ме ди цин ским по сту па
њем. По сле ди ца мо же би ти: про ду же ње ле че ња, оште
ће ње ор га ни зма по ве за но с про ла зном или трај ном не
спо соб но шћу, а у нај го рем слу ча ју и смрт 

Над зор ри зи ка
(енгл. “risk ma na ge ment”)
– По себ на слу жба ко ја при пре ма уста но ву на зах те

ве за од ште ту ко ју пу тем ту жби тра же па ци јен ти и њи
хо ве по ро ди це, а исто вре ме но ова слу жба при до но си 
на сто ја њи ма да се по бољ ша ква ли тет бри ге (проф. Ел-
дар.. Про у ча ва не по вољ не до га ђа је и њи хо ве узро ке, те 
ра ди на спре ча ва њу истих 

За кључ ци

Си гур ност па ци је на та у ди рект ној је ве зи с пра вил
ним оба вља њем свих са мо стал них про фе си ја у здрав
стве ном си сте му у Хр ват ској:

– док то ри ме ди ци не
– док то ри ден тал не ме ди ци не
– ма ги стри фар ма ци је
– ин жи ње ри ме ди цин ске би о хе ми је
– пси хо ло зи
– ме ди цин ске се стре
– бабице
– фи зи о те ра пе у ти
– рад ни те ра пе у ти

– ла бо ра то риј ски тех ни ча ри
– ртг тех ни ча ри
– са ни тар ни ин жи ње ри 

Про фе си о нал на ауто но ми ја

– Сло бо да из бо ра на чи на и тех нич ких по
ма га ла за из вр ше ње про фе си о нал не услу
ге.

– Огра ни че ње пра ви ли ма стру ке и ду жно
шћу по шти ва ња Ко дек са ме ди цин ске ети ке 
и де он то ло ги је

– Одо бре ње за са мо ста лан рад – ли цен ца 
– до каз струч не оспо со бље но сти

Вр сте про фе си о нал не од го вор но сти уоп ште

1. Ка зне на од го вор ност
2. Гра ђан ско прав на од го вор ност
3. Пре кр шај на од го вор ност
4. Ди сци плин ска од го вор ност

Вр сте по сту па ка у ко ји ма се утвр ђу је од го вор ност

1. Ка зне ни по сту пак
2. Пар нич ни по сту пак за на кна ду ште те
3. Пре кр шај ни по сту пак
4. Управ ни по сту пак за утвр ђи ва ње ди сци плин ске од
го вор но сти

На по ме на: ле ка ри уче ству ју у свим овим по ступ ци
ма у свој ству екс пер та или ве шта ка

Дру штве на свр ха по сту па ка

– Ка зне ни – за шти та ва жних вред но сти по је дин ца 
и за јед ни це

– Гра ђан ски пар нич ни – на кна да на ста ле ште те
– Пре кр шај ни – за шти та од по вре да јав ног по рет ка, 

дру штве не ди сци пли не или дру гих вред но сти ко је ни
су за шти ће не ка зне ним за ко ном

– Ди сци плин ски – ста ле шка осу да

Од го вор ност у ка зне ном по ступ ку

– По чи ни лац ка зне ног де ла – по је ди нац
– КЗ РХ – Ка зне на де ла про тив здра вља љу ди (не са

ве сно ле че ње, са мо вољ но ле че ње, не до пу ште но пре
са ђи ва ње де ло ва људ ског те ла, не пру жа ње ме ди цин
ске по мо ћи)

„Са мо под стро го про пи са ним усло ви ма од ре ђе на по
сту па ња ле ка ра мо гу се у про ве де ном ка зне ном по ступ
ку про гла си ти ка зне ним де лом”

Санк ци је

Ка зне ни по сту пак:
 

1. Ка зна (за творнов ча на ка зна)
2. Ме ре упо зо ре ња (суд ска опо ме на и услов на ка зна)
3. Си гур но сне ме ре (за бра на оба вља ња зва ња)

– За од го вор ност у по ступ ку ра ди на кна де ште те вре
де оп шта пра ви ла о од штет ној од го вор но сти (За кон о 
об ве зним од но си ма, НН бр. 35/05, 41/08)

– Оп ту же ни – Оште ће ни – да ва о ци здрав стве не услу
ге (здрав стве на уста но ва, тр го вач ко дру штво, ле кар у 
ор ди на ци ји)

– Су бјек тив на од го вор ност (ле кар до ка зу је да ни је 
крив за на ста лу ште ту)

> 20
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Санк ци је

По сту пак за на кна ду ште те:
– До су ђе ни нов ча ни из нос

Од го вор ност у пре кр шај ном по ступ ку
– Оп шта свр ха: по што ва ње прав ног си сте ма и за бра

на чи ње ња пре кр ша ја
– Про пи си ко ји ре гу ли шу под руч је здрав ства и ле

кар ске стру ке (За кон о здрав стве ној за шти ти, За кон о 
ле че њу)

Санк ци је

Пре кр шај ни по сту пак:
1. Ка зна (нов ча на и ка зна за тво ра)
2. Ме ре упо зо ре ња (опо ме на и услов на ка зна)
3. За штит не ме ре (за бра на оба вља ња зва ња)

Од го вор ност у ди сци плин ском по ступ ку – За кон о 
ле че њу (НН бр. 121/03)

Ле кар је ди сци плин ски од го во ран ако по вре ди:
1. од ред бе За ко на о ле че њу,
2. од ред бе Ко дек са ме ди цин ске ети ке и де он то ло ги

је Хр ват ске ле кар ске ко мо ре,
3. оба вља не струч но ле кар ску про фе си ју,

4. сво јим по на ша њем пре ма па ци јен ту, дру гом ле ка
ру или тре ћим осо ба ма по вре ди углед ле кар ске ке про
фе си је,

5. не ис пу ња ва Ста ту том и дру гим оп штим ак том од
ре ђе не члан ске об ве зе пре ма Ко мо ри (чла нак 50.ст.1. 
ЗоЛ)

Те ла за во ђе ње ди сци плин ског по ступ ка 

По сту пак за утвр ђи ва ње ди сци плин ске од го вор но сти 
про во де ди сци плин ска те ла Ко мо ре и то:

– Ча сни суд и 
– Ви со ки ча сни суд,
на те ме љу од ре да ба Пра вил ни ка о ди сци плин ском 

по ступ ку ко ји до но си Скуп шти на Ко мо ре, (чла нак 51. 
и 52. ЗоЛ)

Пра вил ник о ди сци плин ском по ступ ку до сту пан је на 
www.hlk.

Ди сци плин ске по вре де де фи ни са не су у две ка те
го ри је и то:

1. те же и
2. лак ше,
а за њих се мо гу из ре ћи при па да ју ће ди сци плин

ске ме ре

Ди сци плин ске ме ре за те же ди сци плин ске по
вре де

За те же ди сци плин ске по вре де ле ка ру се мо гу из ре
ћи сле де ће ди сци плин ске ме ре:

• укор,
• јав ни укор,
• нов ча на ка зна,
• при вре ме но од у зи ма ње одо бре ња за са мо ста лан рад 

од ме сец да на до го ди ну да на,
• трај но од у зи ма ње одо бре ња за са мо ста лан рад,
• при вре ме но или трај но огра ни че ње оп се га одо бре

ња за са мо ста лан рад.
(чла нак 53. ст.1. ЗоЛ)

Ди сци плин ске ме ре за лак ше ди сци плин ске по
вре де

За лак ше ди сци плин ске по вре де ле ка ру се мо гу из
ре ћи сле де ће ди сци плин ске ме ре:

• опо ме на,
• нов ча на ка зна.

Уз сва ку на пред на ве де ну ме ру (те жа и лак ша по вре
да), осим уз ме ру трај ног од у зи ма ња одо бре ња за са мо
ста лан рад, ле ка ру се мо же од ре ди ти и ди сци плин ска 
ме ра до дат не еду ка ци је. Ди сци плин ска ме ра од у зи ма
ња одо бре ња за са мо ста лан рад мо же се из ре ћи услов
но с ро ком про бе од шест ме се ци до две го ди не.

(члан 53. ст. 2. и 3. ЗоЛ)

Овла шће ни за по кре та ња ди сци плин ског по
ступ ка

1. Па ци јент, од но сно дру га за ин те ре со ва на осо ба,
2. Пред сед ник Ко мо ре,
3. Се кре тар Ко мо ре,
4. Те ла Ко мо ре,
5. Ко ми си ја за струч ни над зор,
6. Ми ни стар над ле жан за здрав ство

Из ре че не ди сци плин ске ме ре за не струч но оба
вља ње ле кар ске про фе си је у раз до бљу од 2004. до 
сре ди не 2009. го ди не

• 2004. го ди на  (1) опо ме на,
• 2005. го ди на  (1) јав ни укор и (1) од лу ка ко јом се 

при ја вље ни ле кар осло ба ђа од го вор но сти,
• 2006. го ди на – без из ре че них ме ра,
• 2007. го ди на – (1) опо ме на и (2) од лу ке ко ји ма се при

ја вље ни ле ка ри осло ба ђа ју од го вор но сти,
• 2008. го ди на – (1) јав ни укор и (2) од лу ке ко ји ма се 

при ја вље ни ле ка ри осло ба ђа ју од го вор но сти,
• 2009. го ди на – (1) опо ме на, 32 по ступ ка у то ку

Спро во ђе ње јав них овла шће ња Хр ват ске ле кар ске ко
мо ре и то:

– вред но ва ње об ли ка трај не ме ди цин ске еду ка ци
је и 

– спро во ђе ње струч ног над зо ра усме ре не су на пре
вен ци ју на стан ка про фе си о нал них про пу ста ко ји спа
да ју у ка те го ри ју не струч ног оба вља ња ле кар ске про
фе си је //
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Пише: Бра не Доб ни кар
прав ник Ле кар ске ко мо ре 

Сло ве ни је

З
бог че га ра ди мо – пи та ње 
је ко је у од го во ру по пра
ви лу у пр ви план ста вља 
па ци јен та и ње го ву за

шти ту, за тим  јав но здрав стве ни 
ин те рес, по том ја ча ње по ве ре
ња и из гра ђи ва ње до брог од но са 
док тор – па ци јент, на кра ју, али 
не и нај ма ње ва жно, за шти ту 
док то ра. Све му то ме прет хо ди ети ка и про фе си о нал
на ком пе тен ци ја као пред у слов. 

Од го вор ност док то ра
• стру ков на (по сло да вац, Ко мо ра, ре дов ни суд)
• етич ка (по сло да вац, Ко мо ра, ре дов ни суд)
• кри вич на
– кри вич ни по сту пак (ре дов ни суд)
– ди сци плин ска (по сло да вац, Ко мо ра)
• ма те ри ал на – от штет на (по сло да вац, па ци јент)

Ин стру мен ти ко мо ре за уна пре ђе ње ква ли те та ра
да док то ра

А) Оба вља ње у окви ру јав них овла шће ња Ко мо ре
– Ре ги стар ко мо ре – сви, ко ји оба вља ју ле кар ску де

лат ност или же ле да бу ду до бро вољ ни чла но ви ко мо
ре – док то ри ме ди ци не и сто ма то ло зи

– Ли цен ци ра ње  из да ва ње, ре ва ли да ци ја (кре дит ни 
бо до ви) и од у зи ма ње ли цен це за рад 

– Спе ци а ли за ци је и CME  упра вља ње по ди плом ским 
уса вр ша ва њем  де фи ни са ње про гра ма спе ци а ли за ци ја, 
ло ги стич ко во ђе ње (мре жа спе ци ја ли зант ских рад них 
ме ста, глав ни и не по сред ни мен то ри, над зор ни ци ква
ли те та за сва ку спе ци јал ност, спе ци ја ли стич ки ис пит)

– Струч ни над зор са са ве то ва њем

Ре ли цен ци ра ње

• Тре нут но ре ли цен ци ра ње у ве ћој ме ри ба зи ра се на 
прин ци пи ма и кри те ри ју ми ма при су ства на се ми на

ри ма, ра ди о ни ца ма и кон фе рен ци ја ма а ма ње на ин
ди ви ду ал ном ра ду и мо дер ним прин ци пи ма пер ма
нент ног уче ња.

Б) Дру ги ин стру мен ти

 „Пре вен тив ни”
– Про јект Ква ли тет
– Дру ги об ли ци еду ка ци је (се ми на ри, окру гли сто

ло ви,...)
– Уче ство ва ње у при пре ми здрав стве ног за ко но дав

ства
– Пар ти ци пи ра ње у раз ли чи тим рад ним и про јект

ним гру па ма оси гу ра ва ју ћег за во да, ми ни стар ства,...
– Ин фор ма ти за ци ја
– Оси гу ра ње у слу ча ју струч не гре шке за од ште ту
– Оси гу ра ње за прав ну по моћ 
– Ини ци ја ти ва за “non fa ult com pen sa tion”
– Ин фор ми са ње док то ра и па ци је на та
– (лат)Ad hoc уче ство ва ње – с ин спек ци ја ма и дру гим 

ор га ни ма те из во ђа чи ма здрав стве них услу га

“Ку ра тив ни”

– Ди сци плин ски по ступ ци

ИС КУ СТВА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СЛО ВЕ НИ ЈЕ 
У СМА ЊИ ВА ЊУ БРО ЈА ЛЕ КАР СКИХ ГРЕ ША КА

НО ВИ СИ СТЕМ 
ПРО ЦЕ СИ РА ЊА
ЖАЛ БИ ПА ЦИ ЈЕ НА ТА
// МЕ РЕ У ДИ СЦИ ПЛИН СКОМ ПО СТУП КУ УКЉУ ЧУ ЈУ И ПРИ ВРЕ МЕ НО ОД У ЗИ МА ЊЕ 
ЛИ ЦЕН ЦЕ – ДО 5 ГО ДИ НА // ДИ СЦИ ПЛИН СКИ СУД МО ЖЕ ДО НЕ ТИ МЕ РУ ОБА ВЕ ЗНОГ 
ДО ПУН СКОГ СТРУЧ НОГ УСА ВР ША ВА ЊА КАО И ОБА ВЕ ЗНОГ ЛЕ ЧЕ ЊЕ ЗА ВИ СНО СТИ 
ОД АЛ КО ХО ЛА ИЛИ ЗА БРА ЊЕ НИХ НАР КО ТИ КА //

Компјутери у комуникацији с пацијентом
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Спро во ђе ње ква ли те та у здрав ству 

Оку ли сти ка: Опе ра ци ја Пред ста рач ке и ста рач ке 
ка та рак те

 1. Име и пре зи ме па ци јен та: 
 2. Број по пи са: 
 3. Уста но ва и ши фра уста но ве: / 
 4. Да тум ро ђе ња: / 
 5. Пол 1 му шки    2 жен ски
Бо лест па ци јен та
 6. Ше ћер на бо лест 1 да    2 не
 7. Ре ти но па ти ја ди а бе ти ка не про ли фе ра тив на
  1 да    2 не
 8. Ре ти но па ти ја ди а бе ти ка про ли фе ра тив на
 1 да    2 не
 9. Крв ни при ти сак: / 
10. Ан ти ко а гу лант на те ра пи ја 1 да    2 не
11. Оштри на ви да пред опе ра ци ју:
12. Оч ни при ти сак – то нус апла на циј ски: 
     Про ме не на оч ном дну 
13. Оф тал мо скоп ски пре глед 1 да    2 не
14. Де ге не ра ци ја ма ку ле 1 да    2 не
15. Кр ва вот мре жни це 1 да    2 не
16. Одва ја ње мре жни це 1 да    2 не
     Ком пли ка ци је опе ра ци је
17. Тип угра ђе ног ин тра о ку лар ног со чи ва:
18. По вре да зад њег со чи ва овој ни це: 1 да    2 не
19. Про па да ње је дра со чи ва у ста кла сто те ло:
 1 да    2 не
20. Фи бро за оч ног дна: 1 да    2 не
21. Ста ње ока по опе ра ци ји: уну тра шње 1 да    2 не
                                                    спо ља шње 1 да    2 не
22. Се кун дар ни гла у ком: 1 да    2 не

      Ре зул та ти опе ра ци је
23. Вид на оштри на по опе ра ци ји брез ко рек ци је:
са ко рек ци јом:
24. Ле кар:                                                                  шт.    

Ме ре у ди сци плин ском по ступ ку

Ди сци плин ски суд мо же до не ти сле де ће ди сци плин
ске ме ре:

• Опо ме на,
• Јав на опо ме на,
• При вре ме но од у зи ма ње ли цен це – до 5 го ди на,
• Трај но од у зи ма ње ли цен це.

Та ко ђе, Ди сци плин ски суд мо же до не ти сле де ће ди
сци плин ске ме ре сигурности

• Колегиjална пре по ру ка,
• Из ви ње ње па ци јен ту,
• Пла ћа ње ште те па ци јен ту,
• Оба ве зно до пун ско струч но уса вр ша ва ње,
• Оба ве зно ле че ње за ви сно сти од ал ко хо ла или за

бра ње них нар ко ти ка.

Што и ка ко да ље?

• Уса вр ша ва ње са да шњег си сте ма пра ће ња ин ди ка
то ра ква ли те та

• Но ви прин ци пи CPD
• Но ви си стем про це си ра ња жал би па ци је на та
• До но ше ње стан дар да за из во ђа че
• Акре ди та ци ја из во ђа ча //
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Ети ка и про фе си о нал на ком пе тен ци ја 
као пред у слов: Љубљана

ПРИСПЕЛЕ ПРИТУЖБЕ У РАЗДОБЉУ 1983–2005.

ПРИТУЖБЕ ПО ПОДРУЧЈИМА И РАЗДОБЉУ 1983–2005.

ПРИТУЖБЕ У РАЗДОБЉУ 1993–2005.
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УВОД У МЕДИЦИНСКО ПРАВО 

ЈЕДНО ЈЕ ПРАВО 
У МЕДИЦИНИ, А ДРУГО 
МЕДИЦИНА У ПРАВУ
// МЕДИЦИНСКО ПРАВО ТРЕБА РАЗЛИКОВАТИ ОД ПРАВНЕ ИЛИ СУДСКЕ 
МЕДИЦИНЕ, КОЈА СЕ БАВИ МЕДИЦИНСКИМ РАЗЈАШЊАВАЊЕМ ОДРЕЂЕ НИХ 
ЧИ ЊЕ НИ ЦА КО ЈЕ СУ ПРАВ НО РЕ ЛЕ ВАНТ НЕМ //

Пише: др сци. иур. Хајрија Мујовић Зорнић, 
виши научни сарадник,

Ин сти тут дру штве них на у ка Бе о град

С 
лич но не за др жи вом раз во ју ме ди ци не, у да на
шње вре ме и ме ди цин ско пра во до жи вља ва 
све ве ће ши ре ње и афир ма ци ју не са мо на на
ци о нал ном пла ну већ и у ме ђу на род ним раз

ме ра ма. У прав ној ли те ра ту ри се по ред на зи ва ме ди
цин ско пра во су сре ћу и дру ги, од ко јих је нај че шћи 
на зив здрав стве но пра во, што чи ни ши ри по јам и под
ра зу ме ва све прав не про пи се у ин те ре су здра вља љу
ди. По сма тра но кроз сва ко днев ну, жи вот ну прак су, то 
зна чи да ме ди цин ско пра во на ла зи при ме ну увек кад 
се од лу чу је о чо ве ко вим нај ва жни јим, прав но за шти
ће ним до бри ма у ве зи са здра вљем, као што су: жи вот, 
те ле сни ин те гри тет, здра вље, са мо о дре ђе ње и лич но 
до сто јан ство. 

След стве но уџ бе нич кој де фи ни ци ји, ме ди цин ско 
пра во у објек тив ном сми слу под ра зу ме ва скуп прав
них пра ви ла ко ја уре ђу ју ме ди цин ску де лат ност, 
утвр ђу ју свој ства ли ца ко ја ту де лат ност оба вља ју 
и њи хов од нос пре ма ко ри сни ци ма њи хо вих услу
га. Ме ди цин ско пра во у ши рем сми слу укљу чу је и про
пи се ко ји се од но се на ле ко ве и ме ди цин ска сред ства. 
Ме ди цин ско пра во тре ба раз ли ко ва ти од прав не или 
суд ске ме ди ци не, ко ја се ба ви ме ди цин ским раз ја
шња ва њем од ре ђе них чи ње ни ца ко је су прав но ре ле
вант не. Јед но је пра во у ме ди ци ни, а дру го је ме ди ци
на у пра ву. 

Биомедицина бржа од права

На по ја ча ну прав ну кон тро лу вр ше ња ме ди цин ске 
де лат но сти, због че га се че сто го во ри о по ја ви тзв. ју ри
ди за ци је ме ди ци не, ути ца ли су број ни фак то ри:

– нај пре, но ви кон цепт вр ше ња ме ди ци не усло вио 
је и да прав ни при ступ тој про бле ма ти ци бу де дру га
чи ји. На при мер, про ме ње на је де фи ни ци ја са ме ме
ди цин ске рад ње. Пре ма нај ра ни јим схва та њи ма са мо 
је хи рур шки за хват чи нио та кав акт, док ни ис пи ти ва
ње ни по ста вља ње ди јаг но зе ни су има ли тај ка рак тер. 
Доц ни је су се као кри те ри јум узи ма ли у об зир са мо 
те ра пиј ски раз ло зи. Да нас, ме ђу тим, од ре ђе ње ме ди
цин ског трет ма на под ра зу ме ва и рад ње ко је ни су ис
кљу чи во те ра пиј ског ка рак те ра, чи ме се из ла зи из до

та да шњег окви ра. За тим, ме ди ци на је ево лу и ра ла од 
ста ња ве шти не по је дин ца у прав цу ко лек тив не ме ди
ци не, ко ја се не оба вља изо ло ва но већ у са рад њи, и са 
из ра зи том кон цен тра ци јом на тех нич ка сред ства и на
уч на са зна ња. 

– још је дан ва жан фак тор је сте при ро да од но са ле
ка ра и па ци јен та. Основ за ту ве зу и да ље на ста вља да 
бу де од нос уза јам ног по ве ре ња. Ме ђу тим, сма тра се 
да „тра ди ци о нал но“ схва та ње од но са по ве ре ња ни је 
при ме ре но да на шњем до бу, ни ти оно ну ди аде кват
ну си гур ност за па ци јен то ва пра ва, по себ но у све тло
сти трет ма на ко ји укљу чу је рас ту ће ком плек сну ме ди
цин ску тех но ло ги ју. Ауто ри тет ле ка ра, ко ји се из во дио 
из ње го ве го спо дар ске по зи ци је по не пи са ном пра ви
лу да „зна ње је моћ“, одав но се већ до во ди у пи та ње. 
Ле кар ско по зна ва ње ства ри да је све ма ње ра ци о нал
ни основ ле ги тим но сти за то да се па ци јент сле по, и 

„с пу ним по ве ре њем“ пот чи ња ва су ду и упут стви ма 
ле ка ра. Осим то га, у са вре ме ном дру штву по тре ба за 
си гур но шћу по ста је при мар на, а не срећ ни до га ђа ји 
(бо лест, смрт) не схва та ју се ви ше на исти на чин и не 
би ва ју про сто при хва та ни са ре зиг на ци јом. Упра во ус
пе си ме ди ци не су ти ко ји фа во ри зу ју усло ве тог но вог 
ста ња све сти. Сва ка осо ба, здра ва или бо ле сна, уве ре
на је да је за шти та здра вља фун да мен тал но пра во по
је дин ца. Ле че ње је нор мал на по ја ва, а сва ки не у спех 
у до број ме ри мо же би ти знак од ре ђе ног про пу ста или 
не до стат ка. 

– нај зад, у сва кој про фе си ји, а на ро чи то ме ди цин
ској, људ ски фак тор игра ва жну уло гу, те су оту да пра
ви ла по на ша ња ве о ма стро га, би ло да је реч о пра ви
ли ма стру ке тј. ак ту ел ном ме ди цин ском стан дар ду или 
о пра ви ли ма па жње. Пра во као оп шти за кон сло бо де 
свих не сме ме ди цин ску слу жбу осло бо ди ти од сво јих 
за по ве сти и за бра на и не сме ре ша ва ње мо гу ћих кон
фли ка та, про ис те клих из ме ди цин ске де лат но сти, пре
пу сти ти ис кљу чи во про фе си о нал ном ста ле жу. Као и 

>>> Ус по ста вља ње стан дар да је јед на 
ствар, али дру га да они тре ба ју да бу ду 
им пле мен ти ра ни не са мо у на ци о нал ном 
за ко но дав ству и по ли ти ци, не го 
и у сва ко днев ној ме ди цин ској прак си <<<
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сва ки гра ђа нин, и ле кар сто ји под оп штим за ко ном из 
ко га се из во де нај ва жни ја ме ри ла за ње го во чи ње ње и 
не чи ње ње. Оту да, ле кар ске гре шке, као кр ше ња ду жног 
по на ша ња, у нај ве ћој ме ри ре зул ти ра ју од го вор но шћу 
чи је је те жи ште да нас пре ба че но на гра ђан ску од го
вор ност, а ма њи удео има про фе си о нал на од го вор ност 
и кри вич на од го вор ност. У но ви је вре ме ја ко је по рас
тао зна чај гра ђан ског пра ва за пи та ња ко ја су по ве за
на са чо ве ко вим здра вљем. Раз лог то ме је, пр вен стве
но, по ве ћа но зна ње о ре ле вант ним узроч ним ве за ма 
и но вим мо гућ но сти ма да се ути че на жи вот и људ
ско здра вље. У не ким обла сти ма би о ме ди ци не раз вој 
на пре ду је та ко бур но, да је те шко ра за зна ти све ње го
ве по сле ди це. 

Ко је „ста ри ји“ ле кар или па ци јент? 

Са мо стал ност и мо но пол ме ди цин ске де лат но сти 
исто риј ски су уте ме ље ни и при ро да ове де лат но сти 
про гре сив но се ме ња ла. У оба вља њу ове де лат но сти 
ње ни но си о ци, пре све га ле ка ри, но се на уч ну и прав
ну од го вор ност, лич но и не по де ље но, да по сту па ју са 
ду жним по што ва њем пре ма стру ков ним пра ви ли
ма и пре ма па ци јен ту. Ауто но ми ја у стру ци прав
но зна чи да ме ди цин ски по сао ни је суб ор ди ни ран. 
Ети мо ло шки ауто но ми ја зна чи ка па ци тет да се бу де 
во ђен соп стве ним пра ви ли ма или да се бу де пот чи
њен соп стве ним пра ви ли ма. По сто је про фе си о нал на 
екс клу зив ност, обли га ци ја не за ви сног и лич ног де
ла ња у ко ме по сто ји ду жност да се га ран ту је на уч на 
ком пе тент ност и ин те гри тет. Уче шће у за шти ти јав
ног здра вља на ла зи се у сре ди шту ми си је ле ка ра, али 
се по ста вља пи та ње шта је кон крет но у па ци јен то вом 
ин те ре су, а то тре ба да бу де оп ти мал ни ме ди цин ски 
трет ман. Ово пи та ње је фун да мен тал но јер је фо ку си
ра но на свр ху де лат но сти, а не на усло ве и фор мал не 
об ли ке де лат но сти. 

Оно што су штин ски у прав ном сми слу раз ли ку је ме
ди цин ску услу гу од услу ге ко мер ци јал не при ро де је сте 
мо гућ ност да се не што од би је, а у том по гле ду пра во да 
се од би је или пре ки не ле че ње од стра не ле ка ра је сте 
ве о ма ја сно. То оту да што сам ле кар има на уч ну ком
пе тен ци ју, ко ја му до пу шта да од би је та кво чи ње ње, с 
по зи вом да је нео п ход но да мо но пол ле че ња бу де ре
зер ви сан за ње га. Ово је есен ци јал но за раз у ме ва ње и 
очу ва ње не за ви сног ка рак те ра дру штве но од го вор не 

ме ди ци не. По ред ауто ном ног де ла ња ле ка ра у од но
су на дру ге при пад ни ке ме ди цин ских стру ка, по сто ји 
и ауто ном ност у од но су на па ци јен та. Во ља па ци јен та 
или ње го вог за ступ ни ка не осло ба ђа ле ка ра од ње го вих 
прав них оба ве за, јер ње гов мо но пол има пре ци зно за
да так да оси гу ра на уч ну ком пе тент ност и не за ви сност 
у од лу чи ва њу и ра ду. Чак иако па ци јент ин си сти ра, ле
кар не тре ба да од сту пи од свог ста ва, ако та кво чи ње
ње па ци јен та до во ди у опа сност или ако то зах те ва ју 
раз ло зи чу ва ња јав ног здра вља. Сва ка ко да па ци јен то
ва во ља има бит ну уло гу, али под усло вом да је па ци
јент спо со бан и пот пу но ин фор ми сан о ри зи ци ма у ко
је ула зи. Ово ра ђа про блем ко ји је де ли ка тан по сво јој 
при ро ди, а то је на и ме обим ин фор ма ци ја ко је се да ју 
па ци јен ту, што ујед но го во ри и о огра ни че њи ма ауто
но ми је ле ка ра ме ром па ци јен то вог пра ва на са мо о дре
ђе ње као ба зич ног пра ва. 

За оба вља ње ме ди цин ске де лат но сти пр вен стве но 
се ве зу је сло бо да ле че ња где је сва ки ле кар су ве рен и 
ком пе тен тан у окви ру ва же ћих ме ди цин ских стан дар
да. То под ра зу ме ва сло бо ду да се иза бе ре она ме то да 
ко ја се сма тра нај е фи ка сни јом у сва ком кон крет ном 
слу ча ју, во де ћи при том ра чу на да она бу де це лис ход
на са ста но ви шта ста ња па ци јен та ка ко се не би из ла
гао нео прав да ном ри зи ку. Ле кар има пра во да од би је 
ле че ње у сле де ћим слу ча је ви ма: 

– ако је уве рен да из ме ђу ње га и па ци јен та, од но сно 
па ци јен то вог за ступ ни ка 

не по сто ји од нос по треб ног по ве ре ња; 

– ако ни је до вољ но стру чан или ако му не до ста ју по
треб не тех нич ке мо гућ но сти за пру жа ње оног ви да ме
ди цин ске услу ге ко ји је у кон крет ном слу ча ју по тре
бан; 

– ако да ти вид ме ди цин ске услу ге про тив ре чи мо
рал ним прин ци пи ма ле ка ра или ње го вим кли нич ким 
убе ђе њи ма. 

Пра во да се од би је ле че ње сход но не по сто ји пре ма 
па ци јен ту ко ме је по треб на хит на ле кар ска по моћ. Ле
кар има пра во да пре ки не да ље ле че ње па ци јен та у сле
де ћим слу ча је ви ма: 

– ако је уве рен да из ме ђу ње га и па ци јен та, од но сно 
па ци јен то вог за ступ ни ка 

не по сто ји ви ше од нос по треб ног по ве ре ња; 

– ако па ци јент ни је спре ман на те ра пиј ску са рад њу. 

Ле кар не сме пре ки ну ти по сту пак ле че ња ако здрав
стве но ста ње бо ле сни ка из и ску је хит ну ле кар ску по
моћ или док га не за ме ни дру ги ле кар. Исто та ко, ле
кар ко ји од лу чи да уче ству је у за јед нич ком штрај ку не 
осло ба ђа се ти ме сво је ле кар ске ду жно сти пре ма па ци
јен ту. Он тре ба да ука же ле кар ску по моћ у хит ним слу
ча је ви ма и да се ста ра о па ци јен ти ма ко ји се већ на
ла зе на ле че њу.

Це нов ник ху ма них ци ље ва 

Јед но од основ них пра ва сва ког здрав стве ног рад
ни ка је сте на пла та на име пру же не услу ге. Та ко, ле
кар има пра во на на кна ду за услу гу, а она тре ба да бу
де од ме ре на пре ма окол но сти ма кон крет ног слу ча ја, 
за ви сно од ка рак те ра оба вље не услу ге, утро ше ног вре
ме на и еко ном ских при ли ка па ци јен та, од но сно ду
жни ка на кна де. У слу ча ју кад за ле кар ске услу ге по
сто ји це нов ник (та ри фа) утвр ђен од стра не над ле жне 
Ко мо ре или за ко но дав ца, ле кар је ду жан да се при др
жа ва тог це нов ни ка. Ако та кав це нов ник не по сто ји, 
ле кар тре ба да сам утвр ди свој це нов ник услу га и да 
га ис так не у сво јој ор ди на ци ји. Ако у ис пи ти ва њу или 
ле че њу истог па ци јен та уче ству је ви ше ле ка ра, њи ма 
се на кна да об ра чу на ва за себ но. Па ци јент има пра во 
да од ле ка ра тра жи пи сме ну по твр ду (ра чун) о пла
ће ној на кна ди. 

Ху ма ни ци ље ви ко ји ма ле кар слу жи да ју му пра во 
да зах те ва до вољ но ма те ри јал но обез бе ђе ње и ства ра
ње по де сних усло ва за оба вља ње ле кар ске де лат но сти. 
Низ пра ва по осно ву члан ства у Ко мо ри здрав стве них 
рад ни ка (уче ству је у ра ду, да бу де оба ве шта ван, еду ко
ван и пра во на за шти ту у слу ча ју нео прав да них оп ту
жби би ло од па ци је на та или од ко ле га). По ред пра ва 
по ло жај при пад ни ка ме ди цин ских про фе си ја ка рак

>>> Ле кар по сту па она ко ка ко на ла же 
мо рал но пра ви ло и по пу ња ва прав ну 
пра зни ну <<<

23 <



24 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // МАЈ 2010 МАЈ 2010 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 25

те ри ше у ве ли кој ме ри низ оба ве за ко је су ре ци проч
не пра ви ма ко ри сни ка тих услу га и из во де се из оп
штих про пи са за слу чај по вре де пра ва или кр ше ња 
ду жно сти: 

1) про фе си о нал на, ста ле шка, или ди сци плин ска 
од го вор ност на ста је услед кр ше ња пра ви ла про фе си
је. Сви ле ка ре ко ји сту па ју у члан ство Ко мо ре ду жни 
да се упо зна ју са Ко дек сом и да га се при др жа ва ју. Ни
је од зна ча ја да ли ле кар сво ју про фе си о нал ну де лат
ност оба вља у окви ру јав не или при ват не здрав стве не 
слу жбе. Не по зна ва ње од ре да ба ко дек са ни ког не оправ
да ва. С дру ге стра не, Ко мо ра је ду жна, осим што чла
но ве упо зна је са тек стом ко дек са, да па зи на по што ва
ње њи ме усво је них ре ше ња. Про тив ле ка ра ко ји се не 
при др жа ва од ре да ба ко дек са Ле кар ска ко мо ра по кре ће 
по сту пак пред су дом ча сти и ту је реч о про фе си о нал
ној од го вор но сти код ко је су санк ци је исто та кве при
ро де: нпр. укор, нов ча на ка зна, су спен до ва ње ра да на 
од ре ђе но вре ме, ис кљу че ње из ко мо ре, од у зи ма ње ти
ту ле и јав но об ја вљи ва ње осу де. 

2) кри вич на од го вор ност; има ин ди ви ду ал ни, су
бјек тив ни ка рак тер јер од го ва ра ле кар а не здрав стве
на уста но ва; из у зе так по сто ји у фран цу ском пра ву кад 
су у пи та њу по себ но осе тљи ве обла сти би о ме ди ци не 
(тран сплан та ци ја аси сти ра на ре про дук ци ја и пре на
тал на ди јаг но сти ка) где санк ци ја мо же би ти у за бра
ни оба вља ња про фе си о нал не де лат но сти. Кри вич ни 
за кон Ср би је пред ви ђа као кри вич на де ла не са ве сно 
пру жа ње ле кар ске по мо ћи, не у ка зи ва ње ле кар ске по
мо ћи, и де ла чи ји из вр ши лац ни је ле кар али су у ве
зи са ле че њем, као што су де ла на дри ле кар ство и на
дри а по те кар ство.

3) имо вин ска од го вор ност, гра ђан ска или од го вор
ност за ште ту; реч је у нај ве ћем бро ју слу ча је ва о од
го вор но сти за ле кар ску гре шку или ло шу (по гре шну) 
ме ди цин ску прак су (мал прац ти це) услед кр ше ња пра
ви ла стру ке или пра ви ла па жње што је до ве ло до ште
те по жи вот и здра вље па ци јен та. Стан дард па жљи вог 
ра да ле ка ра ћи ни па жња до брог струч ња ка из чл.18 За
ко на о обли га ци о ним од но си ма (ЗОО), као по ве ћа на 
па жња ко ја оси гу ра ва ква ли тет услу ге и ве за на је за ме
ди цин ски стан дард и кон кре тан слу чај. Да нас је у све
ту упра во те жи ште на овој од го вор но сти, па се у мно
гим зе мља ма због ри зи ка ме ди цин ске про фе си је уво ди 
ин сти ту ци ја оси гу ра ња од од го вор но сти. 

Свет ска ис ку ства 

Ле кар је ду жан да за кљу че њем уго во ра о оси гу ра њу 
обез бе ди до вољ но нов ча но по кри ће за под ми ре ње зах
те ва за на кна ду евен ту ал не ште те иза зва не ње го вом 
не про пи сном ме ди цин ском ин тер вен ци јом. У слу ча ју 
кад се стек ну усло ви за имо вин ску од го вор ност, ле кар 
тре ба, у спо ра зу му са оште ће ним и оси гу ра ва о цем, да 
на сто ји да се спор ре ши мир ним пу тем. По пра ву Ср
би је, а на осно ву од го вор но сти за дру гог из чла на 170 
ЗОО, за ште ту ко ју њен рад ник тј. ле кар про у зро ку је у 
ра ду и у ве зи са ра дом од го ва ра здрав стве на уста но ва, 
осим ако до ка же да је ле кар по сту пао ка ко је тре ба ло. 
Она од го ва ра за све об ли ке кри ви це сво јих рад ни ка. 
Ле кар мо же би ти не по сред но ту жен са мо ако је по сту
пао са на ме ром, а уста но ва има пра во ре гре са уко ли
ко је он по сту пао на мер но или са крај њом не па жњом. 
Че сто по ред ове од го вор но сти за дру гог уста но ва мо
же од го ва ра ти и за соп стве ни про пуст, где је реч о по
вре ди при мар не оба ве зе да се обез бе ди оод го ва ра ју ћа 
ор га ни за ци ја уста но ве. Про пуст у ор га ни за ци ји чи ни 

по се бан основ од го вор но сти али се мо ра у сва ком слу
ча ју до ка за ти узроч на ве за из ме ђу про тив прав не рад
ње и на ста ле ште те (нпр. код са мо у би ства хо спи та ли
зо ва ног па ци јен та).

Не ка да по ље иг но ри са но од пра ва, или ви ђе но као 
за бра ње но, да нас би о ме ди ци на про ла зи кроз ета пу 
на ра сту ћих прав них нор ми. За пи та ни пред но вим 
пра ви ли ма на ла зе се и прав ни ци и при пад ни ци ме
ди цин ских про фе си ја. Кад је реч о европ ском про сто
ру, прав но об ли ко ва ње ма те ри је ме ди цин ског пра ва 
на ро чи то је уоч љи во и ин тен зив но у по след њих де
сет го ди на, у ком пе ри о ду се у ве ћи ни зе ма ља до но си 
за ви дан број по себ них за ко на и дру гих про пи са. Зна
чај но ме сто да је се и ста ле шким про пи си ма, по чев од 
етич ких ко дек са, пра вил ни ка, број них струч них во
ди ча за по је ди не вр сте стан дар ди зо ва них ме ди цин
ских про це ду ра, па до по је ди нач них еле ме на та тих 
про це ду ра, као код пи сме ног из ра жа ва ња при стан
ка у ви ду про пи си ва ња фор му ла ра и тип ских уго во
ра. На при мер, Фран цу ска је до не ла тзв. За ко не о би
о е ти ци (1994) као де ло ве За ко на о јав ном здра вљу, а 
по ред по сто је ћег За ко на о ме ди цин ској де он то ло ги ји 
и За кон о фар ма це ут ској де он то ло ги ји (1995). Ве о ма 
уре ђе ну област прав них аспе ка та биоме ди цин ских 
де лат но сти има та ко ђе и Не мач ка, где су до не ти ва
жни за ко ни од ко јих су но ви јег да ту ма За кон о ре гу
ли са њу пи та ња ген тех но ло ги је (1990) и За кон о тран
сплан та ци ји (1997). 

Бостонско упутство

Ве ћи на зе ма ља је сво ју оп се жну за ко но дав ну ак тив
ност за о кру жи ло ко ди фи ко ва њем па ци јен то вих пра
ва, и то сле де ћи ви ше мо де ла, би ло у ви ду до но ше ња 
по себ них за ко на и по ве ља, би ло кроз из ме ну и до пу
ну већ по сто је ћих за кон ских тек сто ва о здрав стве ној 

за шти ти. До бар при мер у по гле ду та кве за ко но дав не 
ак тив но сти да је Хо лан ди ја. На и ме, она је до не ла За
кон о уго во ру о ме ди цин ском трет ма ну (1995), чи не
ћи га исто вре ме но са став ним де лом свог Гра ђан ског 
за ко ни ка. То је ујед но пр ва зе мља ко ја је на тај осо
бен на чин ко ди фи ко ва ла нај е сен ци јал ни ја пра ва ме
ди цин ских по сле ни ка и па ци је на та, ар гу мен ту ју ћи 
то ти ме да су се пра ва и пре то га по што ва ла у прак
си, али да за кон је сте ин стру мент ко ји на гла ша ва та 
пра ва у сми слу да пре ци зи ра ре ци проч на пра ва и оба
ве зе па ци је на та и да ва о ца здрав стве них услу га ко је 
про из и ла зе из уго во ра о ме ди цин ском трет ма ну. Ка
да је реч о Ср би ји, она је у но ви је вре ме усво ји ла но
ве за ко не из обла сти здрав ства, и то За кон о ле ко ви
ма и ме ди цин ским сред стви ма (2004) и три основ на 
за ко на из обла сти здрав стве не за шти те и здрав стве
ног оси гу ра ња (2005). 

По тре ба пот пу ни је за шти те људ ских пра ва у обла сти 
здра вља за цр та ва се и у до ку мен ти ма Свет ске здрав
стве не ор га ни за ци је (WХО, Ре ги о нал на Кан це ла ри ја 
за Евро пу). Са вет Евро пе има ду гу исто ри ју у оно ме 
што се озна ча ва као „би о е тич ка пи та ња“, што уно си 
ху ма ни стич ки при ступ у ши ро ком ран гу при ме на но
вих тех но ло ги ја у би о ло ги ји, би о хе ми ји и би о ме ди
ци ни. По чет ни тер мин би о е ти ка за ме њен је доц ни је 
тер ми ном би о ме ди ци на. Број пре по ру ка (ди рек ти ва), 

>>> Ле кар не сме пре ки ну ти по сту пак 
ле че ња ако здрав стве но ста ње бо ле сни ка 
из и ску је хит ну ле кар ску по моћ или 
док га не за ме ни дру ги ле кар <<<
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ко је да ти ра ју још од 1976, све до че о ин те ре су тог те ла 
за про бле ме иза зва не но вим ре во лу ци о нар ним раз
во јем на би о ме ди цин ском по љу. 

На при ме ру па ци јен то вих пра ва нај бо ље се ви ди де
це ниј ски рад на европ ској ре гу ла ти ви и уна пре ђе њу 
усло ва ху ма ни јег, ква ли тет ни јег и од го вор ни јег ле
че ња. По јам па ци јен то вих пра ва је од раз сво је вр сне со
ци јал не, кул тур не и етич ке ево лу ци је људ ских пра ва. 
Раз ви је не зе мље, на ро чи то ан глосак сон ске и са се ве
ра Евро пе, пр ве су усво ји ле за ко но дав ство о па ци јен то
вим пра ви ма и оно је вре ме ном по ста ло део европ ских 
пре по ру ка, ко ји ма се дру ге зе мље при дру жу ју.

Још 1973. го ди не, у јед ној бо стон ској кли ни ци (САД) 
об ја шња ва но је сва ком па ци јен ту пу тем по себ ног упут
ства да му сто је на рас по ла га њу:  пра во ко је му при
па да кад има не ко пи та ње или же ли да до би је ви ше 
ин фор ма ци ја као и пра во на пред у сре тљив од го вор;  
пра во на за ве су код пре гле да у бол нич кој со би;  пра
во да зна ко ји за да так сва ко има код ње го вог ле че ња; 
– пра во да зна име ле ка ра;  пра во да све по треб не ин
фор ма ци је до би је ка ко би свој ме ди цин ски про блем 
раз у мео;  пра во да се са пред ви ђе ним ко ра ком у ле
че њу и те сто ви ма истог да на ин фор ми ше, да зна прог
но зу и зна чај ко ји за ње га то убу ду ће има;  пра во да 
зна ко је над њим пред у зео опе ра ци ју или тест и пра
во да тог ле ка ра од би је (про ме ни). Од ме ђу на род них 
до ку ме на та нај зна чај ни ја је Ли са бон ска де кла ра ци ја 
о пра ви ма па ци је на та ко ју је 1981. усво ји ла Свет ска ме
ди цин ска асо ци ја ци ја.

За че ци европ ског кон цеп та па ци јен то вих пра ва пре
по зна ју се пр ви пут у По ве љи о хо спи та ли зо ва ном па
ци јен ту (1979) ко ја је, сход но на зи ву, би ла спе ци фич
но на ме ње на бол нич ком па ци јен ту, што не зна чи да 
је иг но ри са ла дру ге па ци јен те у здрав стве ном си сте
му. Њу је усво јио Бол нич ки ко ми тет E. E.C. же ле ћи да 
оста не у окви ри ма сво је уло ге да уоб ли чи па ци јен то
ва пра ва у бол нич кој си ту а ци ји. Пр ви ме ђу вла дин на
пор Евро пе да ски ци ра на оп штој осно ви спе ци фич не 
пре по ру ке за па ци јен то ва пра ва, до жи вео је бро до лом 
1985.го ди не. 

Сле де ћи по ку шај био је 1994. го ди не до ког вре ме
на је са зрео офи ци јал ни ме ђу вла дин европ ски текст 
о оп штим пра ви ма па ци је на та, уоб ли чен у Де кла ра
ци ји о про мо ви са њу па ци јен то вих пра ва у Евро пи. 
У де фи ни са њу прин ци па и тра же њу стра те ги је за про
мо ви са ње па ци јен то вих пра ва у европ ским зе мља ма 
Де кла ра ци ја ну ди оп шти оквир да би по др жа ла др жа
ве чла ни це у њи хо вој по ли ти ци у па ци јен то вим пра
ви ма. 

Де кла ра ци ју је сле ди ло усва ја ње спе ци фич ног сек
тор ски ве зу ју ћег ин стру мен та Са ве та Евро пе, Европ
ске Кон вен ци је о људ ским пра ви ма и би о ме ди ци
ни (1997). Упр кос ње ном фо ку су на но ва би о тех но ло шка 
уна пре ђе ња, Кон вен ци ја исто вре ме но по кри ва оп шта 
пра ва па ци је на та. Она ства ра ми ни мал ни ни во ко ји 
тре ба да бу де га ран то ван. До бар при мер пра ви ла је сте 
Ди рек ти ва о за шти ти лич них по да та ка ко јом се по кри
ва ви ше пи та ња: пре ко гра нич на здрав стве на за шти та, 
раз ме на ор га на и тки ва у свр ху тран сплан та ци је, као и 
ме ди цин ска ис тра жи ва ња са људ ским би о ло шким ма
те ри ја лом су нај при ме ре ни је обла сти. 

Ка да ети ка при зи ва пра во

Ва жан ко рак и нај но ви ји до ку мент пред ста вља 
Европ ска по ве ља о па ци јен то вим пра ви ма (2002), 
ко ја у пр вом де лу го во ри о фун да мен тал ним пра ви ма 
а у дру гом о че тр на ест по бро ја них пра ва па ци је на та. 
Њо ме се по тен ци ра уло га гра ђа ни на као ак тив ног по
је дин ца, од но сно не ких гра ђан ских пра ва ко ја мо ра ју 

би ти про кла мо ва на: пра во на ин те ре сне ак тив но сти, 
на ак тив но сти за сту па ња и на пар ти ци пи ра ње у до
но ше њу од лу ка у обла сти здра вља.

До нет је Во дич Са ве та Евро пе у об ли ку пре по ру ка 
за спе ци фич не си ту а ци је, што се по ка за ло као ко ри сно. 
По ве зу ју ћи те о ри ју и прак су у праг ма тич ном во ди чу 
за по ли ти ку, пре по ру ке су ре ле вант не за све укљу че не 
стра не, по ли ти ча ре, оне ко ји да ју здрав стве не услу ге 
и па ци јен те. Раз вој тре нин га за здрав стве не про фе си
о нал це, ва жно је ору ђе за опе ра ци о на ли за ци ју па ци
јен то вих пра ва у сва ко днев ној прак си. Ус по ста вље но 
је европ ско парт нер ство о па ци јен то вим пра ви ма и ја
ча њу гра ђа на. 

Иако се ме ди цин ска ети ка те ме љи на оп штим етич
ким нор ма ма, ме ди ци на као стру ка има на ро чи то 
из ра же ну по себ ност етич ких нор ми, јер су њен не
по сред ни пред мет чо век, ње го ви жи вот, здра вље и до
сто јан ство. У осно ви етич ких пра ви ла за ле кар ску про
фе си ју је сте ху ма ност као су шти на ме ди цин ске ети ке 
и основ не по став ке „да са мо до бар чо век мо же би ти 
до бар ле кар, да је по ве ре ње у ле ка ра те мељ од но са ле
кар – па ци јент, и да ле кар тре ба да ле чи не бо лест не
го бо ле сни ка“.

Осим то га, ме ди цин ска про фе си ја се од дав ни на об
ја шња ва ла ни зом етич ких ста во ва раз ви је них у ко рист 
па ци јен та. По сто је два кор пу са пра ви ла по на ша ња ко ја 
стро го узев не ула зе у са став прав них пра ви ла, а то су 
пра ви ла ме ди цин ске стру ке и пра ви ла ме ди цин ске 
ети ке и де он то ло ги је. Ме ди цин ска ети ка след стве но 
то ме пред ста вља ауто ном ни из вор ме ди цин ског пра
ва. Ети ка је ши ра и вред но сно на ви шој ле стви ци, али 
ње на санк ци ја је због по љу ља ног по ве ре ња вре ме ном 
из гу би ла на сна зи, а пра во због оба е зу ју ћег ка рак те ра 
све ви ше до би ја на зна ча ју и по ма же код те шко ре ши
вих етич ких пи та ња.

Право може бити много „грубо”

Оце ни ти да су пра во и ети ка ме ђу соб но по ве за ни је 
као уста но ви ти не што што је еви дент но и не спор но. 
Не са мо да они из ви ру из истих фи ло зоф ских ко ре на 
и Ју деоХри шћан ске тра ди ци је, већ они де ле исти го
вор у ко ме из ра зи као – пра ва, ду жно сти, од го вор но
сти и обли га ци је до ми ни ра ју, по ред кон цеп та као што 
су прав да, по ште ње, јед на кост. Не би би ло ко рект но ре
ћи да сва ка мо рал на обли га ци ја по вла чи прав ну ду
жност, али сва ка прав на ду жност је за сно ва на на мо
рал ној обли га ци ји.

На при мер, да се го во ри лаж је ши ро ко осу ђе но као 
не мо рал но али по сто је про пи си ко ји то санк ци о ни шу 
са мо у уском кон тек сту. Ис ти че се та ко ђе да док пра во 
го во ри ја сно у мно гим обла сти ма би о е тич ких раз ма
тра ња – о смр ти и уми ра њу, ре про дук тив ним тех но ло
ги ја ма, тран сплан та ци ји ор га на, у не ким обла сти ма не 
по сто ји тај кон сен зус и пи та ња оста ју не ре ше на. У вре
ме убр за них тех но ло шких уна пре ђе ња дру штво тре ба 
да се окре не „мо ћи“ пра ва и прав ног си сте ма у ве ро
ва њу да то мо же до ве сти до бр жег, си гур ног од го во ра. 
Бри га за ме ди цин ску ети ку че сто по ста је при зи ва ње 
ме ди цин ског пра ва.

На при мер, у про шло сти се то де ша ва ло у ве зи са ди
ску си јом о кри те ри ју ми ма ко ји се при ме њу ју кад се 
узи ма ју ор га ни од пре ми ну лих ли ца (кри те ри јум „мо
жда не смр ти“ и кон цепт смр ти), а то се са да де ша ва 
у по гле ду пи та ња мо рал ног ста ту са ем бри о на in vitro. 
Ако у осно ви по сто је етич ка не сла га ња, мо гу би ти раз
ма тра ни раз ли чи ти при сту пи да се на ђе ре ше ње за за
кон ску ре гу ла ти ву ко је иде ка то ме да бу де при хва ће
на, по зи ва ју ћи се на устав не нор ме и у све тло сти тих 
нор ми огра ни че ња за кон ских од ред би на ап со лут ни 
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ми ни мум ко ји се тра жи и оста вља про стор за етич ку 
од го вор ност. 

Ин фор ма ци ја о пра ву је ко ри сна та ко ђе, у ва ђе њу из 
„бун ке ра“ прав них ми то ва и ко ри го ва њу ло ше пер цеп
ци је пра ва. Ако се на то не ука же нај ви ше же ље ни етич
ки курс по сту па ња мо же би ти из ве ден на по гре шним 
прав ним осно ва ма. Слич но то ме, по зна ва ње пра ва мо
же по мо ћи ле ка ри ма и дру гом осо бљу да раз у ме ју шта 
су ствар ни ри зи ци гра ђан ске и кри вич не од го вор но сти, 
а да се из бег ну пре те ра ни стра хо ви. Иден ти фи ку ју ћи 
прав не про бле ме и на ро чи то по зи ва ју ћи пра во да по
ка же да ли је оп ци ја пре по ру че на од кли нич ког етич
ког ко ми те та ре а ли стич на и да ли она мо же би ти им
пле мен ти ра на по ва же ћем пра ву дру га је пред ност ко ја 
мо же би ти на ве де на. 

Кла у зу ла са ве сти

Ипак, за мно ге ети ча ре пра во је не кад ви ше прет ња 
не го при ја тељ и сва ка ко слаб суп сти тут за мо рал ни кон
сен зус. То је за то што прав на ин тер вен ци ја ве ћи ном не
из бе жно во ди у ле га ли зам – про цес у те о ри ји опи сан 
као пре во ђе ње мо рал них про бле ма у прав не про бле ме. 
Су зби ја ње мо рал не де ба те због стра ха да ће она би ти 
та ко пре ве де на, и по ди за ње мо рал не оце не на суд ску 
ин стан цу као мо рал ног стан дар да у зе мљи. Пре те ра но 
ис ти ца ње прав них про це ду ра и уза но фо ку си ра ње на 
пра во ре ду ку је етич ко про ми шља ње у ме ри ко јој ће се 
не ко пра ви ло сле ди ти. 

Без об зи ра на из не те ди ле ме, прак тич но оба вља ње 
ме ди цин ске де лат но сти мо же при пад ни ке ме ди цин
ских про фе си ја до ве сти у раз ли чи те по зи ци је:

– нај пре, мо же се де си ти да о не ком ме ди цин ском пи
та њу пра во не го во ри ни шта, од но сно да оно ни је ре
гу ли са но. Та да, прав но гле да но по сто ји пра зни на или 
оно што је оби чај но пра во. Ле кар по сту па она ко ка ко на
ла же мо рал но пра ви ло и по пу ња ва прав ну пра зни ну 
или, по ма жу ћи се етич ким ре зо но ва њем, ши ре ту ма чи 
на ста лу си ту а ци ју у ду ху дру гих прав них пра ви ла. 

– у дру гом слу ча ју етич ка нор ма и прав на нор ма мо гу 
би ти иден тич не по усво је ном ре ше њу и ле кар по њи
ма по сту па, што је при мер код при ба вља ња при стан
ка ин фор ми са ног па ци јен та;

– тре ћа си ту а ци ја се ти че раз ли чи тих ре ше ња ко ја 
ни су та ко че ста али се мо гу по ја ви ти, да за кон го во
ри дру га чи је од оно га што је етич ки за стру ку при хва
тљи во. На при мер, код слу ча је ва од би ја ња ме ди цин
ског трет ма на, код по ку ша ја са мо у би ства не ког ли ца, 
или код штрај ка гла ђу у за твор ским усло ви ма. У том 
слу ча ју ле кар је ду жан да по сту па по за ко ну и по шту је 
па ци јен то ва пра ва. Евен ту ал но не сла га ње ле ка ра мо
же би ти по кри ве но тзв. кла у зу лом са ве сти (на при мер 
код по ба ча ја) што би био из ви ња ва ју ћи раз лог за ле ка
ра, али то су рет ки слу ча је ви ко је за кон до пу шта. Ов де 
је прав ни про пис снаб де вен си лом др жав не при ну де 
и зах те вом за стрикт ним по што ва њем пра ва, што фак
тич ки има ја чу санк ци ју и ти ме до ми нант ни ју уло гу 
од етич ког ра су ђи ва ња. У прин ци пу, „не пра ве дан“ за
кон (про пис) се мо же про ме ни ти али са мо за кон ским 
пу тем а не во љом по је дин ца. 

Из но ше ње спор них слу ча је ва кроз етич ка и прав на 
про ми шље ња и кон сул та ци је има ме ро да ван али и еду
ка тив ни ка рак тер, јер се увек усред сре ђу је на ду жно по
сту па ње са гла сно етич ким прин ци пи ма и по што ва њу 
соп стве них и ту ђих пра ва. Са ста но ви шта ме ди цин ског 
пра ва те сна ве за ети ке и пра ва код ових пи та ња ни је 
фор мал на већ су штин ски и пред мет но ве за на за раз
ли чи те слу ча је ве из ме ди цин ске прак се.

Етич ка те ла (ко ми те ти, од бо ри, су до ви) ов де мо гу 
има ти пре вен тив ну али и кон сул та тив ну уло гу он да 
кад се „етич ки слу чај“ пре по зна је или ка да пре ра ста 
у „прав ни слу чај“. 

Овај аспект је ре дов но при су тан а из ра зи то по ста је 
ак ту е лан кад су етич ки ар гу мен ти не си гур ни и не до
вољ ни или кад се прак ти чар за пи та шта тре ба да ура
ди са прав не тач ке гле ди шта. Та да се нај че шће тра жи 
кон сул та ци ја од стра не над ле жног етич ког ко ми те та. 
Слич но, кон сул та ци ја мо же би ти тра же на и зва нич но 
од стра не су да или дру гог ор га на ако је реч о про це су
и ра ном ме ди цин ском слу ча ју. Има ју се у ви ду раз ли
чи ти сег мен ти ра да етич ких ко ми те та у по гле ду ис пу
ња ва ња њи хо вих за дат ка.

На при мер, код од лу ке о под не тим про то ко ли ма ис
пи ти ва ња ле ка ко ми тет па зи да ли су за шти ће на пра
ва, си гур ност и до бро бит су бје ка та ко ји уче ству ју у ње
му. За јед нич ка ка рак те ри сти ка етич ких кон сул та ци ја је 
њи хов до не кле огра ни чен до мет, јер аси стен ци ја углав
ном ва жи за кон кре тан слу чај у ко ме се по ја вљу је етич
ки про блем.

Судови без ставова

Раз ма тра ње од но са етич ких ко ми те та у ме ди ци ни и 
су до ва ко ји од лу чу ју о њи ма за јед нич ким пред ме ти ма 
че сто за мо дел узи ма аме рич ко ис ку ство, ко је по ка зу
је да се ско ро у сва ком слу ча ју су ге ри ше кон так ти ра
ње су до ва и ко ми те та. У ве зи са тим, не ки ко мен та то ри 
су за сту па ли кон сул та ци је слу ча ја као пут ко ји на сто ји 
да слу чај ре ши из ван су да. Кроз из но ше ње ових раз ли
чи тих по гле да не из не на ђу је да аме рич ке су ди је та ко
ђе про пу шта ју да бу ду кон зи стент не у свом по сту па њу. 
Та ко у јед ном слу ча ју су до ви тре ти ра ју ста во ве ко ми те
та као ви со ко убе дљив до каз то ли ко да ле ко да ко ри сте 
ње го ву до ку мен та ци ју у оба прав ца, да ра све тле про
цес ко ји до ла зи пре од лу ке, и да од лу ку учи не ва ља ном. 
Дру гим ре чи ма, из гле да да суд ко ри сти до ку мен та ци ју 
ко ми те та да оси гу ра ју да су ле кар и екс перт до шли до 
пра вог од го во ра а од го ва ра ју ћа про це ду ра је по др жа ла 
тај од го вор. Али у дру гом слу ча ју суд је ве штач ки иг но
ри сао пре по ру ку ко ми те та или је на ло жио не ку вр сту 
по сту па ња ко ми те та за убу ду ће. У ве ћи ни зе ма ља си
ту а ци ја ни је мно го ја сни ја бу ду ћи да су до ви још увек 
ни су за у зе ли ста во ве о пре по ру ка ма етич ког ко ми те
та. Ка ква прав на ва жност ће у бу ду ће би ти да та та квој 
пре по ру ци због то га је нео д ре ђе но. 

Ако се узме при мер Ве ли ке Бри та ни је су до ви се тра
ди ци о нал но при кла ња ју ме ди цин ској про фе си ји, ра ди
је не го што озбиљ но ис ку ша ва ју од лу ке ко ми те та, осим 
на рав но ако је њи хов став у не са гла сно сти са зва нич
но од го вор ним те лом за ми шље ња у ме ди ци ни. Та ко
ђе је вр ло ве ро ват но да ће суд по твр ди ти ту ма че ње и 
мо ди фи ка ци ју на ци о нал ног во ди ча од стра не ко ми те
та као, на при мер, оних до не тих од стра не на ци о нал не 
ме ди цин ске асо ци ја ци је, што мо же на но во био пред
мет сва ке да ље мо ди фи ка ци је са гла сно при хва ће ној 
ме ди цин ској прак си.

Ме ђу тим, исто вре ме но дру ги ва жан аспект ра ђа про
блем при ва ће но сти тј. по што ва ња та квих во ди ча, а то 
ства ра ри зик по чла но ве ко ми те та да бу ду ту же ни за 
етич ки са вет ко ји су да ли. //

>>> Ле кар је ду жан да за кљу че њем уго во ра 
о оси гу ра њу обез бе ди до вољ но нов ча но 
по кри ће за под ми ре ње зах те ва 
за на кна ду евен ту ал не ште те иза зва не 
ње го вом не про пи сном ме ди цин ском 
ин тер вен ци јом <<<
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Л
е кар ска гре шка по ве за на је са ве шти ном ди
јаг но сти ко ва ња и ста ра је ко ли ко и са ма ме ди
ци на. Од тре нут ка по ја вљи ва ња по јам по ста је 
по ље спо ре ња ме ди цин ске и прав не на у ке. Су

шти на про бле ма је ди ле ма: да ли са др жи ну пој ма чи
не и објек тив ни и су бјек тив ни еле мен ти, да ли по јам 
„ле кар ска гре шка“ об у хва та са мо кр ше ње пра ви ла ме
ди цин ске на у ке и прак се или и не при др жа ва ње, кр ше
ње пра ви ла о па жљи вом по сту па њу. 

Не мац Ру долф Вир хов де фи ни ше струч ну гре шку 
ле ка ра као кр ше ње оп ште при зна тих пра ви ла ве шти
не ле че ња услед од су ства по треб не па жње или опре
зно сти. Вир хо вље ву де фи ни ци ју струч не гре шке при
хва та ју али и спо ре не мач ки, швај цар ски и аустриј ски 
прав ни ци, али и ле ка ри твр де ћи да ме ди цин ска ве
шти на не мо же има ти кру та оп ште при зна та пра ви ла 
као на при мер гра ђе вин ска ве шти на. У прак си се по
ста вља пи та ње: да ли по јам струч не гре шке об у хва
та све не пра вил не или са мо не ке не пра вил не ме ди
цин ске рад ње.

Швај цар ско и ау стриј ско ис ку ство 

Швај цар ски Са ве зни суд у прак си да је од го вор на пи
та ње кроз раз ли ко ва ње: пра вих и нео про сти вих струч
них гре ша ка од опро сти вих ома шки.

Пра ве и нео про сти ве: сва ко не при др жа ва ње оп ште
у твр ђе них на че ла ме ди цин ске на у ке или опе ра тив не 
тех ни ке ко ја су по ста ла за јед нич ко до бро (нпр: про
ма шај у спро во ђе њу опе ра ци је – тех нич ки по гре шна 
опе ра ци ја).

Опро сти ве ома шке: по гре шне ле кар ске рад ње усло
вље не не са вр ше но шћу на у ке и чо ве ка (гре шка у про це
ду ри – оста вља ње туп фе ра на ме сту опе ра ци је).

Прав ни ци и ле ка ри по чи њу да ин си сти ра ју на ра
зли ци из ме ђу: струч них ле кар ских гре ша ка и не срећ
них слу ча је ва у ме ди ци ни (не у спе ле ме ди цин ске ин
тер вен ци је ко је су објек тив но не пред ви дљи ве и ко је 
на ста ју услед те шко ћа са ме бо ле сти, осо бе но сти ор га
ни зма па ци јен та.

Основ но зна че ње пој ма ле кар ске гре шке је по сту па ње 
ле ка ра про тив но пра ви ли ма ме ди цин ске стру ке (con
tra le gem ar tis) – не по што ва њу пра ви ла ко ја чи не ме ди
цин ски стан дард. Ме ди цин ски стан дар ди су скуп пра
ви ла ко јих се мо ра при др жа ва ти сва ки ле кар: ба зич ни 
или основ ни стан дар ди (нпр: хи ги јен ски зах те ви при
ли ком ин тер вен ци је).

Суд ско схва та ње ме ди цин ског стан дар да, пре су да 
Вр хов ног су да Аустри је: „Ле кар не по сту па не па жљи
во ако ме тод ле че ња што га је ода брао од го ва ра прак
си ко ја је при зна та од стра не углед них ме ди ци на ра, ко
ји ма се мо же ве ро ва ти за ту ме то ду, чак и кад би исто 
та ко ком пе тент не“ ко ле ге да ва ле пред ност не кој дру
гој ме то ди“.

Да нас ва же ћа - су тра сум њи ва

Ме ђу тим, ствар сто ји дру га чи је у слу ча ју кад пре те
жан део ме ди цин ске на у ке и прак се од ре ђе ну ме то
ду ле че ња, ко ја је до тле ва жи ла за при хва ће ну, сма
тра сум њи вом“.

– Про блем је у од су ству је дин стве но утвр ђе них ме ди
цин ских стан дар да (у не ким за пад ним зе мља ма го во
ри се о Про то ко ли ма ле че ња).

Три су еле мен та ко јих ле кар мо ра да се при др жа ва 
(сло бо да те ра пи је): 

 1)  Ле кар мо ра да од лу чи да ли је ле че ње по треб но.

2)  Ле кар не сме под ле ћи при ти ску да при ме ни ме
то де или ме ди ка мен те ко ји се ко се са ње го вом 
са ве сти.

ПО ЈАМ ЛЕ КАР СКА ГРЕ ШКА ОД ТРЕ НУТ КА ПО ЈА ВЉИ ВА ЊА 
ПО СТА ЈЕ ПО ЉЕ СПО РЕ ЊА МЕ ДИ ЦИН СКЕ И ПРАВ НЕ НАУКЕ

ЛЕ КАР НЕ ТРЕ БА СВЕ 
ДА ЗНА АЛИ ТРЕ БА 
ДА ЗНА ШТА НЕ ЗНА
// МЕ ДИ ЦИН СКА ВЕ ШТИ НА НЕ МО ЖЕ ИМА ТИ КРУ ТА ОП ШТЕ ПРИ ЗНА ТА ПРА ВИ ЛА 
КАО НА ПРИ МЕР ГРА ЂЕ ВИН СКА ВЕ ШТИ НА // У ПРАК СИ СЕ ПО СТА ВЉА ПИ ТА ЊЕ: 
ДА ЛИ ПО ЈАМ СТРУЧ НЕ ГРЕ ШКЕ ОБ У ХВА ТА СВЕ НЕ ПРА ВИЛ НЕ ИЛИ СА МО НЕ КЕ 
НЕ ПРА ВИЛ НЕ МЕ ДИ ЦИН СКЕ РАД ЊЕ // ЛЕ КАР ЈЕ ДУ ЖАН ДА ШТЕ ТУ НА ДОК НА ДИ 
СА МО УКО ЛИ КО СЕ НА СУ ДУ ДО КА ЖЕ ДА ПРИ МЕ НА НЕ КОГ ДРУ ГОГ МЕ ТО ДА 
ЛЕ ЧЕ ЊА ИЛИ НЕ КОГ ДРУ ГОГ ЛЕ КА, ИСТУ ШТЕ ТУ НЕ БИ УЗРО КО ВА ЛА //
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3)  Ле кар је сло бо дан да иза бе ре, мо ра иза бра ти оне 
ди јаг но стич ке или те ра пиј ске ме ре за ко је ве
ру је да су за кон крет ног па ци јен та нај по де сни
је и нај де ло твор ни је.

У слу ча ју спо ра, суд од лу чу је шта се има сма тра ти 
ме ди цин ским стан дар дом, уз по моћ ве шта ка јер суд 
не по се ду је аде кват на струч на зна ња.

Ме ра по треб не па жње

Ле кар је ду жан не са мо да се при др жа ва ме ди цин
ских стан дар да (ва же ћих пра ви ла ме ди цин ске на у ке 
и прак се) већ и да по сту па па жљи во (ду жна па жња). 
Ме ра по треб не па жње за ви си од ве ли чи не опа сно сти 
ко ја пре ти па ци јен ту (Са ве зни вр хов ни суд Не мач ке, 
1987. у од лу ци на во ди: „Да ли је ле кар на чи нио гре шку 
ко ја је во ди ла ка оште ће њу здра вља па ци јен то вог, на 
то пи та ње има се од го во ри ти ис кљу чи во пре ма то ме да 
ли је ле кар, ко ри сте ћи ме ди цин ско зна ње и ис ку ство 
ко је се од ње га тра жи, до нео у кон крет ном слу ча ју 
осно ва ну од лу ку о ди јаг но стич ким и те ра пиј ским 
ме ра ма, и да ли је те ме ре бри жљи во спро вео“).

Ду жна па жња: од ле ка ра се оче ку је да у свом про фе
си о нал ном ра ду по ка же по ве ћа ну па жњу, па жњу до
брог струч ња ка (чл. 18. ЗОО) – ис ку сног и са ве сног струч
ња ка из од ре ђе не обла сти.

– Ле кар не тре ба све да зна али тре ба да зна шта 
не зна.

– Пи та ње од но са ле кар ске гре шке и кри ви це: да ли 
је нео п ход на ко о ре ла ци ја (објек тив ни и су бјек тив
ни еле мент).

– Пр во бит на Вир хо вље ва де фи ни ци ја као и мо дер на 
схва та ња ле кар ске гре шке са др же у се би и кри ви цу.

Струч на гре шка се де фи ни ше као скри вље но кр
ше ње ле кар ске ду жно сти па жње, ко је се те ме љи на 
не при др жа ва њу оп ште при зна тих на че ла ме ди цин
ске на у ке и прак се.

У не мач кој прав ној и ме ди цин ској ли те ра ту ри ја вља 
се и објек тив но схва та ње: кон ста ту је се да струч на гре

шка по сто ји ако се у од ре ђе ном слу ча ју кон ста ту је да 
се де си ло не што што је са ме ди цин ског ста но ви шта не
про пи сно, не ко ри сно или штет но.

Вр сте ле кар ске гре шке

Ле кар ске гре шке се ис по ља ва ју у: чи ње њу или про пу
шта њу; у пред у зи ма њу не ин ди ко ва ног или у не пред
у зи ма њу ин ди ко ва ног ме ди цин ског за хва та; у по гре
шним ме ра ма или у не про пи сним дис по зи ци ја ма 
ле ка ра.

– раз ли чи ти кри те ри ју ми раз вр ста ва ња л. гре ша ка.

Кри те ри јум гре ша ка у хи рур ги ји  по је ди ни пе ри о ди 
ме ди цин ског оп слу жи ва ња па ци је на та:

1) ди јаг но стич ке гре шке;
2) так тич ке гре шке;
3) тех нич ке гре шке;
4) гре шке у ор га ни за ци ји;
5) гре шке у во ђе њу ме ди цин ске до ку мен та ци је;
6) гре шке у по на ша њу ме ди цин ског осо бља.

Дру га по де ла ле кар ских гре ша ка је на: так тич ке 
(по гре шан из бор ме то да ис пи ти ва ња ра ди по ста вља
ња ди јаг но зе) и тех нич ке (не про пи сно спро во ђе ње 
ди јаг но стич ких и те ра пиј ских ме ра), а етап но на ди
јаг но стич ке, те ра пиј ске и про фи лак тич ке. По де ле ле
кар ских гре ша ка не ма ју прак ти чан зна чај, ни ти га има
ју са прав ног ста но ви шта.

Кла си фи ка ци ја ле кар ских гре ша ка ко ја има зна чај са 
прав ног ста но ви шта по де ље не су на: не из бе жне и оне 
ко је су се мо гле из бе ћи; на гре шке ко је по вла че и ко је 
не по вла че од го вор ност.

Што се ти че са мог пој ма ле кар ске гре шке она је: сва
ко по сту па ње, ме ра ле ка ра ко је ни је у са гла сно сти са 
до бром ле кар ском прак сом, са ак ту ел ним ме ди цин
ским стан дар дом.

Од го вор ност због ле кар ске гре шке

Основ кри вич не од го вор но сти:

– Кри вич на од го вор ност ле ка ра прет по ста вља те шку 
или гру бу ле кар ску гре шку.

– Ма ње ле кар ске гре шке (ко је се мо гу пот кра сти и са
ве сном ле ка ру) не до во де до ка жња ва ња.

– чл. 251. КЗ РС: Не са ве сно пру жа ње ле кар ске по
мо ћи, кри вич но де ло по сто ји са мо ако ле кар при ме ни 
очи глед но не по доб но сред ство или очи глед но не по
до бан на чин ле че ња (при хва ће на ка жњи вост те жих, 
гру бих гре ша ка).

– Кри вич но пра во Не мач ке не огра ни ча ва кри вич ну 
од го вор ност ле ка ра на гру бе ле кар ске гре шке (сте пен 
па жње, те жи на гре шке...ути чу на од ме ра ва ње ка зне).

Су бјек тив но ме ри ло за па жњу при ли ком утвр ђи ва
ња кри ви це: кри вим се сма тра са мо онај ле кар ко ји је 
пре ма сво јим лич ним спо соб но сти ма и ин ди ви ду ал
ним зна њи ма био у ста њу да се по на ша она ко ка ко се 
од ње га оче ку је, тј. као про сеч но спо со бан и са ве стан 
ле кар од ре ђе не стру ке.

Од го вор ност за ле кар ску гре шку прет по ста вља узроч
ну ве зу из ме ђу ње и ште те на сту пе ле за па ци јен та.

По треб но је про це ни ти да је здрав стве но ста ње па
ци јен та узро ко ва но гре шком ле ка ра, а не не ким дру
гим фак то ром. Пи та ње узроч не ве зе из ме ђу ле кар ске 
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Пи ше: проф. др Ја ков Ра ди шић

Д 
у жност чу ва ња про фе си о нал не тај не раз ви ла 
се нај пре из са мог од но са из ме ђу ле ка ра и па
ци јен та. Она ни је на ста ла на те ме љу не ког про
пи са ко ји је до шао спо ља, не го за хва љу ју ћи са

мом би ћу ме ди цин ске де лат но сти, ко ја ва жи као арс 
му та. Оба ве зу чу ва ња тај не Хи по крат је сма трао „све
том ду жно шћу“ ле ка ра, па за то о њој го во ри и у сво јој 
За кле тви: “Што у сво ме по слу бу дем са знао или ви
део, уко ли ко се не бу де сме ло јав но зна ти,пре ћу та ћу и 
за др жа ћу као тај ну“. Ду го вре ме на, чу ва ње про фе си о
нал не тај не пред ста вља ло је ис кљу чи во мо рал ну оба

ве зу ле ка ра пре ма па ци јен ту. До ње ног пре о бра ћа ња у 
прав ну оба ве зу до ћи ће тек у осам на е стом ве ку, знат
но доц ни је не го што је оза ко ње на, на при мер, од го ва
ра ју ћа оба ве за адво ка та.

За от кри ва ње тај не од стра не „ме ди цин ског пер со на
ла“ по пр ви пут је би ла утвр ђе на ка зна у Пру ском оп
штем зе маљ ском пра ву (1794). У де вет на е стом сто ле ћу, 
ду жност чу ва ња про фе си о нал не тај не би ва санк ци о ни
са на у кри вич ним за ко ни ци ма и та ко је оста ло све до 
да на шњих да на. Кри вич ни за ко ник Ср би је са др жи, 
та ко ђе, де ло „нео вла шће ног от кри ва ња тај не“ (члан 141). 
Сем то га, За кон о здрав стве ној за шти ти Ср би је ду
жност чу ва ња про фе си о нал не тај не уре ђу је у два чла на 

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА ТАЈ НА МЕ ДИ ЦИН СКИХ ПО СЛА НИ КА

ПОД „ ВЕ ЛО ВИ МА ћУТ ЊЕ“
// ЗА КОН О ПАР НИЧ НОМ ПО СТУП КУ ОВЛА ШћУ ЈЕ ЛЕ КА РА ДА УС КРА ТИ 
СВЕ ДО ЧЕ ЊЕ О ЧИ ЊЕ НИ ЦА МА КО ЈЕ ЈЕ ДУ ЖАН ДА ЧУ ВА КАО ТАЈ НУ // АТ МОС ФЕ РА 
ПО ВЕ РЕ ЊА, КО ЈА ОЛАК ША ВА РАД ЛЕ КА РА, УТИ ЧЕ И НА ФУНК ЦИ О НАЛ НУ 
 СПО СОБ НОСТ ЗДРАВ СТВА У ЦЕ ЛО СТИ , СЛУ ЖИ, ДА КЛЕ, И ОП ШТЕМ ИН ТЕ РЕ СУ //

гре шке и ште те, це ни су ди ја на осно ву ми шље ња ме ди
цин ских ве шта ка, схва та ња прав не на у ке и прак се, али 
мо ра сво јим уве ре њем да по пу ни и онај про стор ко ји је 
у ве ћој или ма њој ме ри ме ди цин ки не до ка зив.

Из ме ђу ле кар ске гре шке и ште те мо ра по сто ја ти за
ви сност у сми слу при род них на у ка, да би се утвр ди ла 
њи хо ва узроч на по ве за ност у прав ном сми слу (ле кар
ска гре шка мо ра би ти con di tio si ne qua non за на ста
лу ште ту – зна чи да ште та не би на сту пи ла да ни је 
би ло ле кар ске гре шке).

Ле кар је ду жан да ште ту на док на ди са мо уко ли ко се 
на су ду до ка же да при ме на не ког дру гог ме то да ле че
ња или не ког дру гог ле ка, исту ште ту не би узро ко ва ла. 
Ле кар од го ва ра је ди но због ште те ко ју би про пи са ним 
по сту па њем мо гао спре чи ти или из бе ћи, не ма ле кар
ске од го вор но сти за не из бе жну ште ту.

Узроч ну ве зу из ме ђу гре шке и на сту пе ле ште те мо ра 
да до ка же ту жи лац. Узроч на ве за се сма тра утвр ђе
ном ако па ци јент (ту жи лац) до ка же да је ле кар на чи
нио гре шку и да та ква гре шка (пре ма са зна њу ме
ди цин ске на у ке и ле кар ске прак се) во ди ти пич но ка 
ште ти ко ја је на сту пи ла. Из ве сност о на сту па њу не
ке чи ње ни це ко ја су ди ји тре ба да пру жи до каз, не сме 
се иден ти фи ко ва ти са ап со лут ном ели ми на ци јом сва
ке дру ге мо гућ но сти. За одр жив ка у зал ни раз вој го во
ри пре те жна ве ро ват но ћа, до во љан је да кле ви сок сте
пен ве ро ват но ће.

Немачко искуство 

Не мач ки су до ви до пу шта ју мо гућ ност да се па ци јент 
осло бо ди те ре та до ка зи ва ња узроч не ве зе у слу ча ју кад 
се ра ди о гру бој ле кар ској гре шци (ле кар сно си те рет 
до ка зи ва ња).

Да би ле кар кри вич но од го ва рао за гре шку, из ве сност 
узроч не ве зе из ме ђу ште те и по сле ди це мо ра би ти утвр
ђе на са ве ћом си гур но шћу. Суд ска прак са: „Узроч на 
ве за из ме ђу ле кар ске гре шке и смр ти па ци јен та 

сма тра се утвр ђе ном са мо ако је суд, на осно ву ми
шље ња ме ди цин ских ве шта ка, до шао до за кључ ка 
да би про пи сно по на ша ње ле ка ра спа си ло или про
ду жи ло жи вот па ци јен та са ве ро ват но ћом ко ја се 
гра ни чи са си гур но шћу“.

Ве ро ват но ћа ко ја се гра ни чи са си гур но шћу зна чи 
сте пен из ве сно сти ко ји ис кљу чу је сва ку ра зум ну сум њу 
(in du bio pro reo). Ка да се гре шка ле ка ра са сто ји из про
пу шта ња та да је те шко утвр ди ти из ве сност ко ја ис кљу
чу је ра зум ну сум њу (слу чај из Не мач ке прак се). 

К. д. из чл. 251. КЗ РС Не са ве сно пру жа ње ле кар
ске по мо ћи:

– За ко но да вац по ла зи од по себ не ва жно сти ко ја има 
пру жа ње ле кар ске и дру ге ме ди цин ске по мо ћи у дру
штву, ра ди за шти те чо ве ко вог здра вља.

– Од здрав стве них рад ни ка се зах те ва по себ на оба
зри вост и са ве сност у вр ше њу по зи ва.

– Не са ве сно ле че ње од стра не ле ка ра: рад ња к. д.а је 
ал тер на тив но од ре ђе на и мо же се са сто ја ти у при ме
ни не по доб ног сред ства или не по доб ног на чи на ле че
ња, не при ме њи ва њу од ре ђе них хи ги јен ских ме ра или 
уоп ште у не са ве сном по сту па њу ле ка ра при пру жа њу 
ле кар ске по мо ћи.

– „Очи глед но не по доб но сред ство или на чин ле че
ња“ зна чи да су при ме ње ни на чин и сред ство ле че ња 
код ко јих је ла ко уоч љи ва њи хо ва штет ност или не свр
сис ход ност, та ко да њи хо ва при ме на зна чи гру бо кр ше
ње пра ви ла ме ди цин ске стру ке.

Од го вор ност ле ка ра кроз исто ри ју

Од го вор ност ме ди цин ских рад ни ка за струч не гре
шке по сто ји ко ли ко и са ма про фе си ја. У ра ним дру
штви ма у ко ји ма је ле кар сма тран вра чем, ча роб ња ком 
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(30 и 37). Нај по сле, ле кар ска тај на по ста ла је са став ни 
део и ста ле шких пра ви ла ме ди цин ске про фе си је.

Па ци јент тре ба да је си гу ран да ће по да ци о ње му, 
ко је он сам да је ле ка ру или омо гу ћа ва да се они утвр
де, би ти чу ва ни као тај на. На то ме се те ме љи ме ђу соб
но по ве ре ње ле ка ра и па ци јен та, ко је чи ни основ ну 
пред по став ку ле кар ског ра да.Од чу ва ња ме ди цин ске 
тај не за ви си че сто, лич на сре ћа оно га ко га се тај на ти
че, ње го во не пре до ва ње у по слу и укљу чи ва ње у дру
штве ну сре ди ну. 

Ме ђу тим, ат мос фе ра по ве ре ња, ко ја олак ша ва рад 
ле ка ра, ути че и на функ ци о нал ну спо соб ност здрав
ства у це ло сти, слу жи, да кле, и оп штем ин те ре су. Тач
ни је ре че но, от кри ва ње ле кар ске тај не мо же усло ви ти 
кри вич ну ка зну, оба ве зу на кнад не ште те, и ди сци плин
ску од го вор ност пред ста ле шким су дом за ле ка ре. Сем 
то га, За кон о пар нич ном по ступ ку овла шћу је ле ка ра 
да ус кра ти све до че ње о чи ње ни ца ма ко је је ду жан да 
чу ва као тај ну( члан 237). За ко ник о кри вич ном по
ступ ку Ср би је и Цр не го ре (члан 97, тач ка 3) иде још 
да ље па ка же: „Не мо же се са слу ша ти као све док ли
це ко је би сво јим ис ка зом по вре ди ло ду жност чу ва ња 
про фе си о нал не тај не (вер ски ис по вед ник, адво кат, ле
кар, ба би ца и др.), осим ако је осло бо ђе но те ду жно сти 
по себ ним про пи сом или из ја вом ли ца у чи ју је ко рист 
уста но вље но чу ва ње тај не“.

По За ко ну о здрав сте ној за шти ти Ср би је оба ве зу 
да чу ва ју тај ну о лич ним по да ци ма па ци је на та има ју, 
„сви здрав стве ни рад ни ци и здрав стве ни са рад ни ци, 

као и дру га ли ца за по сле на у здрав стве ним уста но ва ма, 
при ват ној прак си, од но сно ор га ни за ци ји здрав стве ног 
оси гу ра ња код ко је је па ци јент здрав стве но оси гу ран, а 
ко јим су ти по да ци до ступ ни и по треб ни ра ди оства ре
ња за ко ном утвр ђе них над ле жно сти“. Сем то га, сма тра 
се да оба ве зи чу ва ња тај не о лич но сти па ци јен та под
ле жу и сту ден ти на ве де них про фе си ја, се кре та ри це и 
оста ла ли ца ко ја су по за ни ма њу ле ка ре ви по моћ ни ци. 
Ме ђу тим, та кву оба ве зу не ма ју ли ца за по сле на као ле
ка ре ва кућ на по слу га и ли ца ко ја су ле ка ру по мо гла у 
збри ња ва њу јед ног је ди ног па ци јен та. Оба ве за чу ва ња 
про фе си о нал не тај не не пре ста је са окон ча њем про фе
си о нал не де лат но сти, не го тра је до жи вот но.

Зло коб не ди јаг но зе и прог но зе

Ду жност чу ва ња про фе си о нал не тај не од но си се на 
чи ње ни це ко је су по зна те са мо огра ни че ном кру гу ли
ца. Ра ди се о чи ње ни ца ма из при ват не сфе ре од ре ђе
ног па ци јен та, ко је чак не мо ра ју ни би ти ме ди цин ски 
зна чај не. Ни је ну жно ни да је у пи та њу по да так ко ји се 
да објек тив но утвр ди ти (нпр. Пред по ста вље на ди јаг
но за). Али је услов за др жа ње у тај но сти тих чи ње ни
ца па ци јент има „ ра зу ман“ ин те рес, до сто јан за шти
те. Тај је услов ис пу њен ако би об зна њи ва ње до тич ног 
по да тка мо гло шко ди ти па ци јен ту у би ло ком сми слу, 
или би га мо гло по вре ди ти у ње го вом пси хич ком ин
те гри те ту. Ти ме се хо ће спре чи ти про из вољ ност кри те
ри ју ма , ла га ри је и ће фо ви су бјек та тај не. 
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од ко га за ви си жи вот и здра вље, оп ста нак, од го вор ност 
за смрт бо ле сни ка би ла је ап со лут на; ни су се раз лик
ко ва ли уми шљај, не мар, слу чај.

– Ха му ра би јев за ко ник (1700. г.п.н.е.) са др жи пр ве од
ред бе о кри вич ној и гра ђан ској од го вор но сти ле ка ра, 
ко ја за ви си од ста ту са па ци јен та ко ли ко и од по сле ди
це гре шке, уз при ме ну си сте ма та ли о на.

– У древ ном Егип ту ле ка ри су би ли ду жни да се стро
го при др жа ва ју пра ви ла „Све те књи ге“, та ко да ако је ле
кар ле чио пот пу но у скла ду са тим пра ви ли ма, би вао је 
осло бо ђен од го вор но сти чак и кад бо ле сник умре. Уко
ли ко ле кар од сту пи од пра ви ла, мо гао је би ти ка жњен 
и смрт ном ка зном због не у спе лог ле че ња.

– У ан тич кој Грч кој ле кар је био осло бо ђен од ка жња
ва ња уко ли ко је бо ле сник умро: „про тив но во љи оног 
ко га је ле чио“.

– У ста ром Ри му по сто ја ла је од го вор ност ле ка ра за 
смрт па ци јен та под усло вом да је она по сле ди ца струч
не гре шке, јер су Ри мља ни сма тра ли да је не у ме шност 
рав на не мар но сти. По јам ле кар ске гре шке у Рим ском 
пра ву је био ши рок и об у хва тао је: не ис ку ство, нео пре
зност, и не у ка зи ва ње ме ди цин ске по мо ћи.

– И у до ба ра ног Хри шћан ства, не у спе ло ле че ње је ка
жња ва но смр ћу и кон фи ска ци јом имо ви не ле ка ра.

– У цар ској Ру си ји, у ру ском Ка зне ном за ко ни ку из 
1885.г., за очи глед не и озбиљ не ле кар ске гре шке би ла 
је про пи са на за бра на ба вље ња ле кар ском прак сом, а 

за смрт бо ле сни ка и узро ко ва ње зна чај не ште те ње го
вом здра вљу – цр кве но по ка ја ње.

Од го вор ност ле ка ра 60тих и 70тих го ди на прошлог 
века ве ка, имо вин ска од го вор ност ме ди цин ских по
сле ни ка пре ма па ци јен ту до би ја на зна ча ју, по ве ћа ва 
се број ту жби за на кна ду ште те пре ма ле ка ри ма и ме
ди цин ским уста но ва ма, док је број кри вич них по сту
па ка и да ље за не мар љив.

Да нас кри вич ни за ко ни ци ма њег бро ја др жа ва Евро
пе са др же по себ не од ред бе о од го вор но сти ле ка ра и 
оста лих ме ди цин ских по сле ни ка, и у њих спа да ју: Ср
би ја, Хр ват ска, Аустри ја, Пор ту га ли ја и Сло ве ни ја.

Да ли је ле кар ду жан да па ци јен ту 
са оп шти сво ју гре шку?

Да ли је пре ћут ки ва ње соп стве них ле кар ских гре ша
ка у са гла сно сти са прав ним на че ли ма и на че ли ма ле
кар ске ети ке? У на шој прав ној ли те ра ту ри овај про блем 
ни је по себ но раз ма тран, али у зе мља ма Евро пе и САД 
и по ред мно го број них рас пра ва и сту ди ја, не ма је дин
стве ног ста ва.

– Ар гу мент про тив је прав но на че ло по ко ме ни ко 
ни је ду жан оп ту жи ва ти или окри вља ва ти се бе са мог.

– Са вре ме но пра во не по зна је оба ве зу ју ће нор ме 
у том до ме ну.

– Ар гу мен ти за: мо рал ни раз ло зи, од нос по ве ре ња 
па ци јентле кар ко је се гра ди на исти ни, ле кар ко ји је 
пи тан не би смео не го во ри ти исти ну.

– Уме рен став: Штет но по на ша ње по па ци јен то во 
здра вље је ди но je са ма ле кар ска гре шка, ни је ње но на
кнад но пре ћут ки ва ње... У прав ном сми слу, пре ћут ки ва
ње ле кар ске, струч не гре шке не пред ста вља но ву гре шку, 
осим ако узро ку је ште ту по па ци јен то во здра вље. //

>>> Ха му ра би јев за ко ник (1700. г.п.н.е.) 
са др жи пр ве од ред бе о кри вич ној 
и гра ђан ској од го вор но сти ле ка ра, 
ко ја за ви си од ста ту са па ци јен та ко ли ко 
и од по сле ди це гре шке, уз при ме ну 
си сте ма та ли о на <<<
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По пра ви лу, здрав стве ни рад ни ци тре ба да про ла зе 
од пред по став ке да па ци јент има во љу да се ње го ви 
по да ци др же у тај но сти. Но, та се прет по став ка мо же у 
кон крет ном слу ча ју опо врг ну ти, на осно ву из ја ва или 
по ступ ка па ци је но вих. Кад су у пи та њу па ци јен ти не
спо соб ни за ра су ђи ва ње, на ме сто ствар не сту па прет
по ста вље на њи хо ва во ља да се чи ње ни це ко је се њих 
ти чу др же у тај но сти. То ва жи и у слу ча ју кад се не ке чи
ње ни це не са оп шта ва ју ни по слов но спо соб ном па ци
јен ту, за то што је оба ве ште ње о њи ма ме ди цин ски кон
тра ин ди ко ва но (нпр, зло коб не ди јаг но зе и прог но зе).

Са о бра зно ЗЗЗ, ду жно сти чу ва ња про фе си о нал не тај
не од го ва ра па ци јен то во „пра во на при ват ност и по вер
љи вост ин фор ма ци ја“. И у прав ној те о ри ји вла да ми
шље ње да по јам про фе си о нал не тај не ме ди цин ских 
по сла ни ка тре ба ту ма чи ти ши ро ко, та ко да он, по ред 
по да та ка о бо ле сти и бо ле сни ку, об у хва ти и по дат ке о 
лич ним, по ро дич ним, про фе си о нал ним, еко ном ским и 
фи нан сиј ским при ли ка ма па ци јен та, као и ње го ве од
но се са дру ги ма. У тај ну спа да ју не са мо ин фор ма ци је 
о па ци јен ту не го и о тре ћим ли ци ма, ко је је ле ка ру са
оп штио па ци јент. Услов је је ди но да је па ци јент за ин
те ре со ван да оне оста ну „под ве лом ћу та ња“. На чел но, 

ле кар не тре ба тај ну да от кри је ни ко ме, па ни чла но
ви ма по ро ди це, бли ским при ја те љи ма и срод ни ци ма 
па ци јен та. Из у зе так од обог пра ви ла по сто ји у слу ча
ју кад је реч о ма ло лет ном па ци јен ту, јер је за ње го во 
ле че ње по треб на са гла сност ро ди те ља, усво ји о ца или 
ста ра о ца. Упр кос оба ве зи да ћу ти, ле кар мо ра тим ли
ци ма да да по треб но оба ве ште ње о бо ле сти ма ло лет
ни ко вој и о ме ди цин ској ме ри са ко јом она тре ба да 
се са гла се. Јер без оба ве ште ња њи хо ва са гла сност ни
је прав но ва ља на.

Чи ње ни цу ко ју мо ра др жа ти у тај но сти ле кар тре ба да 
је спо знао упра во „у вр ше њу свог по зи ва“. Ни је бит но да 
ли му је те чи ње ни це са оп штио сам па ци јент или не ко 
тре ћи (нпр., су пру га или по сло да вац па ци јен тов), или 
је ле кар до њи хо ве спо зна је до шао вла сти тим ис пи ти
ва њем, пре гле дом или уви дом при ли ком кућ не по се те 
па ци јен ту. Ако је тај на ле ка ру са оп ште на, не ва жно је 
где и ка ко је то учи ње но: усме но, пи сме но, пу тем сли
ке или од ре ђе них зна ко ва, у ор ди на ци ји, на ули ци, на 
не ком при је му, при ли ком кон крет не ме ди цин ске ме
ре, или у окви ру оп штег раз го во ра из ме ђу ле ка ра и па
ци јен та. Али је по треб но да то са оп ште ње бу де учи ње
но у спе ци јал ном по во ду, да сто ји у уну тра шњој ве зи 
са ле ка ре вим про фе си о нал ним ра дом, да му је да то у 
ње го вом свој ству ле ка ра.

О то ме не мо же би ти го во ра у слу ча ју кад ле кар са зна 
за тај ну не за ви сно од свог за ни ма ња (нпр., у при ват
ном раз го во ру) или са мо вољ но, од но сно на иле га лан 
на чин (нпр., чи та њем за тво ре ног пи сма адре со ва ног 

>>> оба ве за чу ва ња про фе си о нал не тај не 
не пре ста је с окон ча њем про фе си о нал не 
де лат но сти, не го тра је до жи вот но <<<

Пи ше: др Ве сна Клајн-Та тић 

П 
о што до бро вољ ност ле че ња ва жи да нас као 
оп шти прав ни прин цип, до пу ште ност ме ди
цин ске де лат но сти не зна чи и овла шће ње за 
при нуд но ле че ње ко је је ре зул тат ле ка ре ве са-

мо во ље. Ле кар је ду жан да во ди ра чу на не са мо о здра
вљу свог па ци јен та, не го и о ауто но ми ји ње го ве лич но
сти. Ле че ње мо ра за ви си ти од во ље оно га ко га се ти че, 
јер чо век ни је пу ки обје кат ме ди ци не. На пред у зи ма ње 
од го ва ра ју ће ме ди цин ске ин тер вен ци је ле ка ра не овла
шћу је ни бо лест ни те ле сна по вре да са ма по се би, већ 
прет ход ни при ста нак обо ле лог или по вре ђе ног ли ца. 

Сми сао и свр ха ле ка ре ве оба ве зе оба ве ште ња је да са
оп шти па ци јен ту ну жно по треб на чи ње ни ца, на на чин 

ра зу мљив и ме ди цин ском ла и ку, да би он на осно ву са
зна ња и раз у ме ва ња истих, био у ста њу да из вр ши лич
но пра во од лу чи ва ња да ли да се под врг не од ре ђе ном 
ме ди цин ском трет ма ну или не. Са мо оба ве штен па ци
јент мо же са мо од го вор но од ва га ти (од ме ри ти) раз ло
ге за и про тив вла сти те од лу ке да при ста не или да не 
при ста не на пред сто је ће ле че ње.

Пра во на „не на шмин ка ну исти ну“

За то ан гло а ме рич ки прав ни ци ко ри сте тер мин „при
стан ка оба ве ште ног па ци јен та“, од но сно „in for mend con-
sent“ , у кон тек сту про бле ма ти ке ко ја се ти че па ци јен то
вог при стан ка на ле че ње. Ле ка ре ва оба ве за оба ве ште ња 
па ци јен та слу жи при пре ми и по др шци да се под врг не 
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на па ци јен та). Ме ђу тим, ле кар мо же на кнад но по ста
ти оба ве зан да чу ва и та кву тај ну, уко ли ко доц ни је бу
де ле чио ли це о чи јој тај ни се ра ди. Али, ако на сту па у 
уло зи ме ди цин ског ве шта ка, та да мо же да обе ло да ни 
ре зул та те ис пи ти ва ња, уко ли ко је па ци јент, од но сно 
ис пи та ник оба ве зан да се по др врг не ис пи ти ва њу или 
је на то при стао сво је вољ но. У по след њем слу ча ју при
ста нак на ис пи ти ва ње мо же се опо зва ти у сва ко вре ме 
, све до под но ше ња из ве шта ја о ве шта че њу, па је за то и 
осло ба ђа ње од ду жно сти чу ва ња тај не опо зи во.

Тре ће ли це

Тај ну „от кри ва „онај ко је учи ни до ступ ном не ком тре
ћем ко за њу не зна, чак и кад тај тре ћи спа да у круг ли
ца ко ја су ду жна да тај ну чу ва ју. На при мер: да ва њем 
усме ног или пи сме ног оба ве ште ња дру го ме, са мо и ни
ци ја тив но или на тра же ње дру го га, по твр ђи ва њем ту
ђих прет по став ки или дру гих ин фор ма ци ја, пре пу шта
њем дру го ме ме ди цин ске до ку мен та ци је, на ла зе и сл. 
„От кри ва ње“ је мо гу ће и та ко што ле кар,у при су ству тре
ћег, раз го ва ра те ле фо ном о окол но сти ма са тај ним ка
рак те ром, уко ли ко при сут ни тре ћи мо же да ин ден ти
фи ку је па ци јен та на ко га се окол но сти од но се.Рад ња 
„от кри ва ња“ тај не мо же се из вр ши ти и не чи ње њем. На 
при мер: ако ле кар па ци јен то ву ме ди цин ску до ку мен та
ци ју оста ви не за кљу ча ну, и та ко омо гу ћи нео ва шће ном 
тре ћем да је раз гле да или од не се. Дру го је пи та ње има 
ли у овом слу ча ју ме ста од го вор но сти ле ка ра. 

У на че лу, раз ме на ин фор ма ци ја о тај ним чи ње ни ца
ма из ме ђу ле ка ра ко ји ра де у ти му, из ме ђу ор ди ни ра ју
ћег ле ка ра и ле ка ра спе ци ја ли сте као и из ме ђу ле ка ра 
ко ји на из ме нич но ле че истог па ци јен та, не сма тра се 
„от кри ва њем“ тај не. То ва жи и за ле кар ске по моћ ни
ке ко ји зна ју за по дат ке ко ји има ју ка рак тер тај не. Са
оп ште ње оста лим ле ка ри ма сма тра се не до пу ште ним. 
Ме ђу тим, ле ка ри има ју ле ги тим ну по тре бу за раз ме
ном ис ку ства ва, те ра ди то га мо гу је дан дру го ме слу чај 
опи са ти на на чин ко ји не до пу шта ин ден ти фи ка ци ју 
па ци јен та. Тај на па ци јен то ва сфе ра ти ме ни је по го ђе
на, уко ли ко се не спо ми ње ни ње го во име ни ти не ки 
дру ги по да так ко ји би до зво лио да се за кљу чи о ко јој 
се лич но сти ра ди.

Ле кар је ду жан да, у пу ној ме ри, чу ва про фе си о нал ну 
тај ну и по сле смр ти до тич ног па ци јен та. У не ким кри
вич ним за ко ни ци ма то је из ри чи то про пи са но, али би 
та кав ва ља ло под ра зу ме ва ти и без од го ва ра ју ћег про пи
са. Јер пра во чо ве ка на при ват ност не га си се са ње го вом 
смр ћу. Сем то га, овла шће ње па ци јен та да рас по ла же тај
ном из до ме на вла сти тог жи во та, као стро го лич но пра
во, пре ста је у тре нут ку ње го ве смр ти. Па ци јент ни је ви
ше у ста њу да ле ка ра осло бо ди оба ве зе чу ва ња тај не, а 
не ки прав ни ци сма тра ју да то не мо гу да учи не ни ње го
ви на след ни ци ни бли ска ли ца. Ме ђу тим, по смор тал на 
ле ка ре ва оба ве за ћу та ња мо же би ти уки ну та за жи вот
ном из ја вом умр лог ли ца, из ри чи том или пре ћут ном. 

Ду жност чу ва ња про фе си о нал не тај не ни је ап со лут
на. Из ве сни кри вич ни за ко ни ци про пи су ју из ри чи то да 

од ре ђе ном по треб ном ле че њу и оту да је ова оба ве за ле
ка ра пот пу но у скла ду са мак си мом „до бро бит бо лешни
ка је нај ви ши за кон“ („Sa lus aegro ti su pre ma lex“). С дру ге 
стра не, бу ду ћи да је оба ве ште ње па ци јен та прет по-
став ка пу но ва жног при стан ка или не при стан ка на ле-
че ње, то је прет ход ни при ста нак, од но сно не при ста нак 
на ле че ње у скла ду са мак си мом „во ља бо ле сни ка је на
ви ши за кон“ („Vo lun tas aegro ti su pre ma lex“). 

Прав ни ци, на про сто, ка жу да па ци јен та оба ве ште њем 
ва ља по ста ви ти у си ту а ци ју да у нај бит ни јим цр та ма 

спо зна вр сту, до сег, ри зи ке, по сле ди це и сам ток ме ди
цин ског за хва та, пре не го што на ње га при ста не. Ма да 
ме ди цин ска про фе си ја при зна је ле ка ре ву ду жност да 
пру жи па ци јен ту од го ва ра ју ћа оба ве ште ња и то из ри
чи то фор му ли ше у сво јим ме ди цин ско етич ким пра
ви ли ма, „прав на док три на о оба ве ште ном при стан ку 
па ци јен та на ме ди цин ску ин тер вен ци ју“ ра ђа број не 
про бле ме у прак си. Цен тар кон тро вер зи ни је да нас ду
жност оба ве ште ња, већ стан дард ко ји тре ба при ме ни ти 
и оп сег у ко ме оба ве ште ња мо ра би ти да то па ци јен ту 
од стра не ле ка ра у сва ком кон крет ном слу ча ју.

Етич ке осно ве оба ве зе оба ве ште ња ис хо да из ле кар
ских ста ле шких пра ви ла, као што су, на при мер, пра
ви ла са др жа на у Ли са бон ској де кла ра ци ји о пра ви ма 
па ци је на та Свет ског удру же ња ле ка ра из 1981, са аманд
ма ни ма из 1995. и 2005. го ди не или, пра ви ла са др жа на 
у Ко дек су про фе си о нал не ети ке Ле кар ске ко мо ре Ср би
је из 2006.го ди не, сход но за ко ну о ко мо ра ма здрав стве
них рад ни ка Ср би је. У из вр ше њу оба ве зе оба ве ште ња 
па ци јен та, ле кар тре ба да се ру ко во ди етич ким пра ви
ли ма, од ко јих су нај ва жни ја два: да го во ри па ци јен ту 

исти ну (да се при др жа ва „прин ци па че сти то сти“) и да 
по шту је са мо о дре ђе ње чо ве ка. У прин ци пу, па ци јент 
има пра во на „не на шмин ка ну исти ну“ ,док у ствра но
сти на че ло – да је ле кар оба ве зан да ка же па ци јен ту 
исти ну – не по шту је увек. 

Ка да Ка да ле кар мо же да пре ћу ти исти ну за ви си. Пре 
све га, од окол но сти кон крет ног слу ча ја. Го во ре ћи уоп
ште но, пра во на исти ну има онај бо ле сник ко ји је, по 
про це ни ле ка ра, спо со бан да је под не се. Дру ги ва жан 
зах тев ме ди цин ске ети ке је сте да се по шту је пра во па
ци јен та на са мо о дре ђе ње. Ети ка на ла же ле ка ру да ре
спек ту је во љу па ци јен та и ка да је она са ме ди цин ске 
тач ке гле ди шта не ра зум на, све док је та во ља из раз па
ци јен то ве ауто но ми је лич но сти. Чо век мо же да од би је 
ле че ње и ка да му је угро же но здра вље или чак и он да 
ка да му је угро жен сам жи вот. 

По По свом прав ном осно ву, оба ве за оба ве ште ња не 
про из и ла зи, по пра ви лу, из за кон ског, не го из тзв. Суд
ског пра ва (case law). Пр ви и нај оп шир ни ји прав ни основ 
ле ка ре ве ду жно сти оба ве ште ња па ци јен та о од ре ђе
ним чи ње ни ца ма је сте у устав ној га ран ци ји чо ве ка на 
са мо о дре ђе ње, с об зи ром на чи ње ни цу да сва ки ме ди
цин ски за хват за ди ре у устав но за шти ће но под руч је чо
ве ко вих лич них пра ва. Ова устав на га ран ци ја ти че се: 
1) пра ва чо ве ка на не по вре ди вост фи зич ког и пси хич
ког ин те гри те та и лич них пра ва, сход но од ред би чла
на 25. Уста ва Ср би је из 2006. го ди не; 2) пра ва на не при
ко сно ве ност чо ве ко вог жи во та, сход но од ред би чла на 
24. Уста ва Ср би је и 3) пра ва чо ве ка на лич ну сло бо ду, 
сход но од ред би чла на 27. Уста ва Ср би је.

Глав на или спо ред на уго вор на оба ве за. 

Дру ги и ужи прав ни основ ле ка ре ве оба ве зе оба ве ште-
ња ле жи у оп штој за бра ни на но ше ња ште те дру го ме 
(neminem laedere), сход но од ред би чла на 16. За ко на о 
обли га ци о ним од но си ма. Рад ња ко јом се при кра ћу
је лич но пра во или ап со лут но пра во, са ма је по се би, 
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>>> Пи та ња тре ба ли па ци јен та оба ве сти ти 
о од ре ђе ним чи ње ни ца ма ни је пре пу ште но 
сло бод ној про це ни ле ка ра <<<
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је ка жњи во са мо „нео вла шће но“ от кри ва ње тај не. Та ко 
чи не, на при мер, Кри вич ни за ко ник Ср би је (203, став 
1). Пре ма пре те жном схва та њу не мач ких прав ни ка, по
јам „ нео вла шће но“ тре ба из јед на чи ти са пој мом „нео
прав да но“, тј. „про тив прав но“. Ово гле ди ште од го ва ра, 
за це ло, и на шем пра ву, јер Кри вич ни за ко ник Ср би
је утвр ђу је да не ће би ти ка жњен онај „ко от кри је тај
ну у оп штем ин те ре су или у ин те ре су дру гог ли ца ко ји 
је пре те жни ји од ин те ре са чу ва ња тај не. Сем то га, За
кон о здрав стве ној за шти ти Ср би је ка же да ду жно сти 
чу ва ња слу жбе не тај не здрав стве ни рад ни ци и здрав
стве ни са рад ни ци мо гу би ти осло бе ђе ни са мо на осно
ву пи сме ног или дру гог ја сно и не дво сми сле но из ре че
ног при стан ка па ци јен та или од лу ком су да.

У свим на ве де ним слу ча је ви ма, ра ди се о оправ да
ном одва ја њу про фе си о нал не тај не. Нео вла шће но, да
кле, не по сту па ле кар ко ји тај ну от кри ва из оправ да них 
раз ло га. Због то га је ве о ма ва жно зна ти ко ји су то раз ло
зи. Не ки од тих раз ло га утвр ђе ни су спе ци јал ним за кон
ским про пи си ма (као што су, нпр, про пи си о ооба ве зном 
при ја вљи ва њу и ре ги стра ци ји од ре ђе них бо ле сти), док 
дру ги про ис ти чу из оп штих окол но сти ко је су у ста њу да 
ис кљу че про тив прав ност. Ме ђу овим дру гим осо би то су 
зна чај ни: 1.)при ста нак овла шће ног; 2.) прет по ста вље ни 
при ста нак овла шће ног; 3.) ста ње крај не ну жде; 4.) од бра
на сво јих оправ да них ин те ре са. По што они у за ко ни ма 
ни су бли же опи са ни, њих ва ља по дроб но об ја сни ти.

При ста нак овла шће ног као раз лог оправ да ња про
ис ти че из пра ва са мо о дре ђи ва ња, и он има нај ве ћи 

прак тич ни зна чај. При стан ком па ци јен та, од но сно ро
ди те ља, ста ра о ца или усво ји о ца ле кар би ва осло бо ђен 
оба ве зе да чу ва про фе си о нал ну тај ну.Тре ћа ли ца ни
су на то овла шће на ни у слу ча ју кад су она са оп шти ла 
ле ка ру тај ну ко ја се на па ци јен та од но си. Али ако се 
тај на ти че не ког тре ћег, ње гов при ста нак је по тре бан. 
Из ја ва во ље ко ја зна чи при ста нак мо же се да ти у би ло 
ком об ли ку, из ри чи то или кон клу ден ти ним рад ња ма. 
Ако па ци јент, нпр. име ни ју свог ле ка ра као све до ка, 
у то ме тре ба ви де ти пре ћут но осло ба ђа ње од оба ве зе 
да се про фе си о нал на тај на чу ва. Иста је си ту а ци ја и у 
слу ча ју кад па ци јент, по сту па ју ћи по упу ту свог кућ ног 
ле ка ра, оде спе ци ја ли сти: он пре ћут но при ста је да на
ла зе ко је утвр ди спе ци ја ли ста мо же по гле да ти и кућ
ни ле кар. Ово пра ви ло мо гло би ва жи ти и у зе мља ма у 
ко ји ма уме сто кућ них ле ка ра, по сто је иза бра ни ле ка
ри оп ште ме ди ци не.

Ле кар тре ба да по сту па у зна њу за па ци јен тов при
ста нак, тј. на осно ву при стан ка, а от кри ва ње тај не не 
сме би ти про тив но до брим оби ча ји ма. Сем то га, при
ста нак не сме пре те ра но огра ни ча ва ти сло бо ду па ци
јен то ву. Би ло би пре ви ше ако би, нпр, ле кар до био овла

>>> ста ње крај не ну жде оправ да ва 
и ле ка ра ко ји оба ве сти су пру гу па ци јен то ву 
да је њен муж ин фи ци ран ХиВ ви ру сом, 
јер су жи вот и здра вље же не вред ни ји 
од ду жно сти да се тај на чу ва <<<

про тив прав на. Оту да се ле кар мо же осло бо ди ти од го
вор но сти због за ди ра ња у те ле сни или псхич ки ин те
гри тет од ре ђе ног па ци јен та са мо ако је ле че ње, о чи јој 
га је свр си и ци љу ле ка ра оба ве стио, „по кри ве но“ па
ци јен то во пу но ва жним при стан ком. 

 Дру гим ре чи ма, ов де су и до бро бит и во ља бо ле сни ка 
нај ви ши за кон („Salus et voluntas aegroti suprema lex“). 
Пре ма ми шље њу ве ћи не прав ни ка, тре ћи и нај кон-
крет ни ји прав ни основ оба ве зе про из и ла зи из уго во ре-
ног од но са из ме ђу ле ка ра или ме ди цин ске уста но ве и 
па ци јен та (из та ко зва ног уго во ра о ле че њу).

Уго вор о ле че њу, ле ка ра па ци јен ту не га ран ту је из ле
че ње, по бољ ша ње ње го вог здра вља или изи о ста нак не
по жељ них пра те ћих по сле ди ца ле че ња, већ је ди но да ће 
по треб не ме ди цин ске рад ње оба ви ти пре ма пра ви ли
ма стру ке (lege artis) и са ду жном па жњом. Ле ка ре ва је 
и за кон ска и уго вор на оба ве за пре ма па ци јен ту да пре 
пре у зи ма ња би ло ко јег ме ди цин ског за хва та у ци љу ле
че ња, ди јаг но зе или за шти те од бо ле сти, т ра жи при ста
нак па ци јен та. При то ме оста је спор но да ли је оба ве
за оба ве ште ња глав на или спо ред на уго вор на оба ве за. 

Најп Нај при хва тљи ви је се чи ни ста но ви ште пре ма ко
ме је оба ве за оба ве ште ња па ци јен та не са мо стал ни део 
ис пу ње ња глав не оба ве зе ко ја се са сто ји у на сто ја њу ле
ка ра да от кло ни или убла жи ис по ље не те го бе и бо ло ве 
па ци јен та од го ва ра ју ћим ме ди цин ским трет ма ном. Но, 
ва жно је пра ви ти раз ли ку из ме ђу ле ка ре ве оба ве зе оба
ве шта ва ња ра ди па ци јен то вог са мо о дре ђи ва ња у од но
су на те ло од ле ка ре ве ду жно сти оба ве шта ва ња ра ди 
си гур но сти па ци јен та (тзв. те ра пиј ског оба ве шта ва-
ња па ци јен та). Про пу шта ње оба ве ште ња ко је из и ску ју 
те ра пиј ски раз ло зи, во ди ка са мо стал ној ле ка ре вој гре-
шци, ко ју па ци јент тре ба да до ка же. Што се ти че пи та ња 
оп се га ле ка ре ве оба ве зе оба ве шта ва ња па ци јен та, оно 
спа да у јед но од нај спор ни јих прак тич них пи та ња, по
себ но ка да о то ме ра спа вља ју ле ка ри и прав ни ци.. 

Ве ћи ни европ ских зе ма ља, укљу чу ју ћи и на шу, ду
жност и оп сег оба ве ште ња ко је ду гу је ле кар усло вља ва, 

го то во ис кљу чи во, па ци јен то ва до бро бит (salus aegroti). 
У на че лу, ми шље ње је ле ка ра да „као што сво ме па ци
јен ту до зи ра ме ди ка мен те, та ко тре ба да му до зи ра и 
ме ру ин фор ма ци ја, во де ћи ра чу на о фи зич ком и пси
хич ком ста њу па ци јен таи ње го вим ум ним спо соб но
сти ма. Сто га је суд ска прак са ве ћи не зе ма ља у Евро пи 
усво ји ла у по гле ду ду жно сти оба ве ште ња „ра зу ман ле
ка рев стан дард“ утвр ђен од стра не при хва ће не про фе
си о нач не прак се, с тим што је суд овла шћен да утвр ди, 
у слу ча ју спо ра, да ли је ле кар до сти гао стан дард ко ји 
се зах те ва по за ко ну.

Две вр сте ри зи ка

За ко но да вац Ре пу бли ке Ср би је, ме ђу тим, у За ко ну о 
здрав стве ној за шти ти из 2005. го ди не, као и ра ни је ва
же ћи За кон из 1992, са из ме на ма до 2002.го ди не, на ла же 
са мо вр сту оба ве ште ња ко ја се ти че мо гу ћих по сле ди ца 
од би ја ња ме ди цин ске ин тер вен ци је, док све оста ле ин
фор ма ци је ко је слу же па ци јен то вом пра ву са мо о дре ђи
ва ња у од но су на те ло пре пу шта сло бод ној оце ни ле ка
ра. Са ста нов ни шта на шег за ко но дав ца, па ци јент тре ба 
све сно да пре у зме са мо ри зик не ле че ња, док ри зик ле
че ња мо же пре у зе ти и не све сно. То, ме ђу тим, ни је одр
жи во ни са мо рал не, ни са прав не тач ке гле ди шта, јер 
па ци јен та за ни ма ју пођед на ко обе вр сте ри зи ка. Ње му 
тре ба омо гу ћи ти да и од лу ку о при стан ку на ме ди цин
ски за хват, ко ји му ле кар пред ла же, до не се ра зум но и 
про ми шље но, као и од лу ку да за хват од би је. 

Су прот но од прет ход ног ста но ви шта, прав ци из Се вер
не Аме ри ке, Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке и Швај цар ске, 
ста вља ју, бар на чел но, у пр ви план па ци јен то во пра во 
са мо о дре ђи ва ња у од но су на те ло (voluntas aegroti). То 
опре де љу је и оп сег по да та ка ко је ле кар тре ба да му са
оп шти. Под вла че ћи од лу чу ју ћи уза јам ни од нос из ме ђу 
па ци јен то вих нај бо љих здрав стве них ин те ре са, тј. лич
не си гур но сти, здра вља, спа са ва ња жи во та бо ле сни ка 
(salus aegroti), и ње го вог пра ва да до не се вла сти ту од лу
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шће ње да од го во ри на сва ко пи та ње о ста њу здра вља 
од ре ђе ног па ци јен та. 

Ва ља ре ћи да се прет по ста вље ни при ста нак овла шће
ног сма тра сво је вр сним раз ло гом што оправ да ва ода
ва ње тај не; он ни је са мо под вр ста ста ња ну жде. Зна ча
јан је осо би то у слу ча ју кад па ци јент ни је у ста њу да се 
сам из ја сни. На при мер:за то што је умро, што је из гу био 
свест или што је мен тал но бо ле стан, али и у слу ча ју кад 
се из окол но сти мо же за кљу чи ти да па ци јент не ма ин
те ре са за чу ва њем ње го ве тај не. Са др жи на прет по ста
вље не во ље мо же се до ку чи ти из лич них при ли ка па ци
јен то вих, из ње го вих лич них ин те ре са, же ља, по тре ба и 
пред ста ва о вред но сти ма. Објек тив но ме ри ло, ко је под
ра зу ме ва тзв. „ра зум ног“ па ци јен та, ни је од зна ча ја у 
овом слу ча ју, не го је ди но ин ди ви ду ал на хи по те тич ка 
во ља. Ако не по сто ји ни јед на тач ка ослон ца за ве ро ва
ње да би се па ци јент ус про ти вио да ва њу дру ги ма по вер
љи вих по да та ка о се би, та да се сма тра да да ва ње мо же 
оправ да ти ње гов прет по ста вље ни при ста нак.

Тај на и за ра зне бо ле сти

Овла шће ње да се про фе си о на лан тај на от кри је по
сто ји увек у слу ча ју кад пре те жни јем ин те ре су (јав ном 
или при ват ном) за пре ти од ре ђе на опа сност ко ја се да 
от кло ни ти је ди но от кри ва њем тај не. То ва жи под усло
вом да је ода ва ње тај не „по де сно сред ство“ за от кла ња
ње опа сно сти. Тај услов за до во ља ва ју ови слу ча је ви:от
кри ва ње ду шев не бо ле сти од ре ђе ног па ци јен та у ци љу 

ње го вог сме шта ја у од го ва ра ју ћу уста но ву; оба ве ште ње 
над ле жног управ ног ор га на о те шком обо ље њу па ци
јен та ко је га чи ни не спо соб ним за во жњу ауто мо би ла 
и опа сним по оста ле уче сни ке у са о бра ћа ју; оба ве ште
ње по ли ци је о зло ста вља њу де це од стра не па ци јен та, 
осо би то кад по сто ји опа сност да се оно по но ви. 

Ста ње крај не ну жде оправ да ва и ле ка ра ко ји оба ве
сти су пру гу па ци јен то ву да је њен муж ин фи ци ран ХИВ 
ви ру сом, јер су жи во ти и здра вље же не вред ни ји од ду
жно сти да се тај на чу ва. Ово би тре ба ло да ва жи и кад су 
у пи та њу оста ле за ра зне бо ле сти. По ред брач ног дру га, 
ле кар је овла шћен да и дру га ли ца, ко ја су бли ска па ци
јен ту, упо зо ри на опа сност од за ра зе, уко ли ко је прет
ход но без у спе шно по ку шао да убе ди па ци јен та да сам 
пре ду зме ме ре за ши те. И ЗЗЗ до зво ља ва здрав стве ном 
рад ни ку да по дат ке о здрав стве ном ста њу па ци јен та 
са оп шти пу но лет ном чла ну ње го ве по ро ди це,у слу ча
ју кад је то нео п ход но ра ди из бе га ва ња здрав стве ног 
ри зи ка за чла на по ро фи це.(члан 37, став 6 ).

Пра во ле ка ра да об зна ни про фе си о нал ну тај ну мо
же, у од ре ђе ним окол но сти ма, да се пре о бра ти у оба
ве зу от кри ва ња тај не. На при мер; ако су брач ни дру
го ви или сек су ал ни парт не ри па ци јен ти истог ле ка ра, 
па он утвр ди да је јед но од њих за ра же но ви ру сом си
де. У том слу ча ју по сто ји ко ли зи ја ле ка ре вих ду жно сти: 
пре ма за ра же ном брач ном дру гу, од но сно сек су ал ном 
парт не ру ле кар је ду жан да ње го ву за ра зу др жи у тај
но сти, док пре ма здра вом има оба ве зу да шти ти ње го
во здра вље од опа сно сти за ра зе. Али, по што је ин те рес 

ку о то ме шта ће би ти учи ње но са ње го вим те лом (vol-
untas aegroti), у не мач кој суд ској прак си за сту па се став 
пре ма ко ме за шти том па ци јен то вог пра ва на са мо о дре
ђи ва ње су до ви не ис ка зу ју по што ва ње пре ма овом па
ци јен то вом пра ву из про сте фор мал но сти. 

Ме ђу тим, не за ви сно од на ве де них раз ли чи тих по чет
них при сту па, у јед ном се сла жу и ле ка ри и прав ни ци: 
оп сег оба ве ште ња па ци јен та увек за ви си од окол но сти 
кон крет ног слу ча ја. по ла зе ћи од на че ла да не ма бо
ле сти, већ да по сто ји са мо бо ле сна осо ба, обим оба ве
ште ња тре ба увек при ла го ди ти кон крет ном па ци јен ту. 
Пре ма ста но ви шту ко је за сту па ју не мач ки, аме рич ки и 
ен гле ски прав ни ци, оба ве зу оба ве шта ва ња па ци јен та 
нео п ход но је под врг ну ти од ре ђе ном објек тив ном стан
дар ду за оба ве шта ва ње..

По јам „ра зум ни па ци јент“ за ме ди цин ско пра во је
сте у то ме да се по мо ћу ње га мо же из ве сти и од ре ди ти 
на чин и обим оба ве ште ња па ци јен та: окол но сти ко је 
су, са ста но ви шта про сеч но ра зум ног и у по гле ду во
ље нео гра ни че но сло бод ног па ци јен та, вред не зна ча
ја, мо ра ју се са оп шти ти и кон крет ном па ци јен ту. Ле кар 
не мо же a priori по ћи од то га, од но сно прет по ста ви ти 
да има пред со бом „ра зум ног па ци јен та“, не го оба ве
ште ња мо ра при ла го ди ти кон крет ном па ци јен ту ко ји 
се пред њим на ла зи, ње го вом ин те лек ту и сте пе ну зна
ња. Пре ма јед ном ис пи ти ва њу ле ка ра и јав ног мње ња 
у САД, ви ше од 40 од сто ис пи та ни ка из ја сни ло се да је 
за сно ва но на ин фор ма тив ним по тре ба ма кон крет ног 
па ци јен та бо љи од оног ко ји је у при пре ми, т. ј „ра зум
ног па ци јен та“ и „стан дард ног ле ка ра“.

„Ра зум ни па ци јент“

Као гру бо ме ри ло, мо же се по ста ви ти сле де ће на че ло 
у по гле ду оп се га оба ве зе оба ве ште ња па ци јен та: обим 
и сте пен пре ци зно сти оба ве ште ња су обр ну то про-
пор ци о нал ни ну жној ме ди цин ској ин тер вен ци ји и по-
вољ ном ис хо ду ле че ња. Ако је ме ди цин ски за хват ви

тал но ин ди ко ван и хи тан, зах те ви за оба ве ште њем су 
ма њи. С дру ге стра не, ако ме ди цин ски за хват ни је од 
ви тал ног зна ча ја ни ти је хи тан, оба ве ште ње тре ба да 
је у прин ци пу, пре ци зни је и оп се жни је. То је осо би то 
слу чај кад су у пи та њу ко зме тич ки и естет ске опе ра ци
је ко је не ма ју, са ме по се би, те ра пе ут ску вред ност.

У пи та њу су ин фор ма ци је ко је су за па ци јен та из у
зет но бит не, јер му омо гу ћа ва ју да упо ре ди ри зи ке ле
че ња са ри зи ци ма не ле че ња. Под ри зи ком ме ди цин ске 
ин тер вен ци је под ра зу ме ва ју се раз ли чи те вр сте опа-
сно сти ко је ле кар ски за хват усло вља ва, као што су на 
при мер, ком пли ка ци је и не же ље не штет не по сле ди це, 
ве ли ки бо ло ви и сл. 

И из глед за успех ме ди цин ске ин тер вен ци је ути чу на 
по треб ну ме ру оба ве ште ња о ри зи ци ма. Уко ли ко су из-
гле ди за успех ме ди цин ске ин тер вен ци је ве ћи, по тре ба 
за оба ве ште њем о ње ним ри зи ци ма по оп се гу је ма ња 
И обр ну то. У по гле ду иза бра ног ме то да ле че ња (иза
бра не те ра пи је) и оп се га ле ка ре ве оба ве зе оба ве ште
ња та ко ђе по сто ји ве за: што је иза бра ни ме ди цин ски 
ме тод спо ри ји и под ле же ве ћим сум ња ма; што ле кар 
же ли ви ше да од сту пи од уоби чај ног и „ва же ћег“ ме-
то да ле че ња И што ле кар ви ше на ме ра ва да „за ко ра-
чи у не по зна то“, то је по тре ба за ин фор ми са њем па-
ци јен та ве ћа. 

У прак си је ис кр сло и пи та ње ка ко по сту па ти у слу
ча ју кад ле кар про пу сти да оба ве сти па ци јен та о не
ком зна чај ном ри зи ку, али се услед ме ди цин ског за
хва та ре а ли зу је дру ги ри зик о ко ме ни је био ду жан да 
пру жи оба ве ште ње. Прав ни пи сци не ма ју о то ме је дин
ствен став. У том по гле ду, ин те ре сант но је ми шље ње Са-
ве зног вр хов ног су да Не мач ке. Он за сту па став пре ма ко
ме не до ста так основ них оба ве ше ња чи ни па ци јен тов 
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>>> Чо век мо же да од би је ле че ње и ка да 
му је угро же но здра вље или, чак и он да 
ка да му је угро жен сам жи вот <<<
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за одр жа ва ње жи во та и здра вља пре те жни ји од ин те
ре са чу ва ња тај не, ле кар је ду жан да здра вог брач ног 
дру га од но сно сек су ал ног парт не ра оба ве сти о опа сно
сти за ра зе, уко ли ко ни је убе ђен да ће онај ко ји је за ра
жен сам оба ве сти ти здра вог.

Ме ђу тим, оба ве за да се про фе си о нал на тај на об зна
ни мо же про из и ћи из по тре бе да се за шти ти ва жни је 
прав но до бро од са мог па ци јен та на ко га се тај на од
но си. Та кав је дан слу чај био је пред мет суд ског спо ра о 
ко ме је мо рао да се из ја сни и Са ве зни вр хов ни суд Не
мач ке. Ра ди ло се о 21го ди шњој па ци јент ки њи, код ко
је је ги не ко лог по сум њао на ван ма те рич ну труд но ћу ( у 
ја јо во ду), ко ја је пред ста вља ла акут ну опа сност по жи
вот. Из ла зе ћи у су срет све срд ној мол би па ци јент ки ње 
да ње ној мај ци, ко ја је че ка ла ис пред ор ди на ци је , не 
ка же ни шта о труд но ћи, ги не ко лог се при др жа вао оба
ве зе да чу ва про фе си о нал ну тај ну. Али је , у исти мах, 
ви ше пу та упо зо рио па ци јент ки њу да од мах за тра жи 
по моћ у бол ни ци. Па ци јент ки ња ни је по сту па ла по са
ве ту ле ка ра да од мах оде у бол ни цу, а већ сле де ћег ју
тра до шло је до пр ска ња ње ног ја јо во да, од чи јих је по
сле ди ца она умр ла. Са ве зни вр хов ни суд је сма трао да 
је ги не ко лог про тив прав но про пу стио да па ци јент ки
њи пру жи по треб ну хит ну по моћ, у об ли ку ин фор ма
ци ја мај ци о ста њу ње не кће ри. „У од но су пре ма мај ци 
па ци јент ки ње, ду жност чу ва ња тај не мо ра ла је устук
ну ти, јер је оба ве ште ње и под у ча ва ње мај ке би ло као 
сред ство по треб но и по де сно за спа са ва ње па ци јент ки
ње“. Осим то га, Суд је био ми шље ња да је , у овом слу

ча ју, спа са ва ње „мно го вред ни јег прав ног до бра на ла
га ло по тре бу да се тај на от кри је“.

И од бра на вла сти тих ин те ре са у ста њу је да оправ да 
ле ка ре во оба ве ште ње о бо ле сти и ле че њу од ре ђе ног па
ци јен та. То би ва, на при мер, у слу ча ју ка да па ци јент при
ну ди ле ка ра да га ту жи због не пла ћа ња хо но ра ра или 
кад про тив ње га рас пи ру је кам па њу штам пе. Иста је си
ту а ци ја ако па ци јент зах те ва осд ле ка ра на кна ду ште те 
узро ко ва не ле че њем, твр де ћи да све пред у зе те ме ди цин
ске ме ре ни су би ле ин ди ко ва не. Та да се од ле ка ра не мо
же ви ше оче ки ва ти да по шту је про фе си о нал ну тај ну.

Сем то га, ду жност чу ва ња про фе си о нал не тај не осла
бље на је оп штим дру штве ним на прет ком и на прет ком 
са ме ме ди цин ске де лат но сти. Што је здрав стве но и со
ци јал но оси гу ра ње ма сов ни је и по де ла ра да у ме ди ци
ни пот пу ни ја, све је ви ше угро же на при ват на сфе ра па
ци јен та.Оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње пре о бра ти ло је 
дво стра ни од нос ле карпа ци јент у тро стра ни од нос. Ти
ме је ду жност чу ва ња про фе си о нал не тај не знат но ре
ла ти ви зи ра на. Јер здрав стве но оси гу ра ње и јав но ста ње 
о здра вљу гра ђа на из и ску је ри го ро зну еви ден ци ју бо ле
сти и бо ле сни ка, си сте мат ско при ја вљи ва ње и оба ве шта
ва ње. Слу жбе ни ци здрав стве ног и со ци јал ног оси гу ра
ња има ју, та ко ђе, оба ве зу да по дат ке о бо ле сни ку др же 
у тај но сти,а ко ри сте се че сто и тзв. ши фри ра не ди јаг но
зе и са оп ште ња. Нај по сле, елек трон ска об ра да по да та ка 
и ме ди цин ска до ку мен та ци ја чи не озбиљ ни је пре пре
ке чу ва ња про фе си о нал не тај не.Угро же на на мно ге на
чи не, та оба ве за, ипак, до не кле одр жа ва и тај не. //

при ста нак на ме ди цин ски за хват не ва же чим у це ли
ни. Дру гим ре чи ма, не мач ки суд сто ји на ста но ви штву 
да је при ста нак на ме ди цин ски за хват не де љив, да се 
не од но си на је дан или дру ги ри зик одво је но, не го на 
ме ди цин ски за хват у це ли ни.

Нај зад, да би оба ве ште ње па ци јен та би ло пу но ва жно, 
оно мо ра да усле ди бла го вре ме но. То зна чи да па ци јен
ту мо ра би ти оста вље но до вољ но вре ме на да по сле оба
ве ште ња сло бод но обра зу је сво ју во љу. Оба ве ште ње је у 
не ким слу ча је ви ма, по при ро ди ства ри, на ро чи то код 
те шких обо ље ња, као што је, на при мер, кар ци ном, ну
жно ста лан про цес. С дру ге стра не, у „нор мал ном“ уоби
чај ном слу ча ју мо же се узе ти да је, на чел но, до вољ но 
да оба ве ште ње па ци јен та усле ди из ме ђу јед ног и три 
да на уочи опе ра ци је.

Те ра пиј ска при ви ле ги ја

Окол но сти кон крет ног слу ча ја мо ра ју пру жи ти ле ка
ру ја сну тач ку ослон ца да би при бе гао по на ша њу ко
је од сту па од пра ви ла. Став ко ји мо же по слу жи ти ле
ка ру као оп шта ори јен та ци ја је сле де ће: што су пси ха 
и ра зум па ци јен та ма ње оште ће ни бо ле шћу, то је ве
ће пра во па ци јен та на ин фор ма ци ју о свим ре ле вант
ним пи та њи ма и мо гућ но сти ма; на су прот то ме, што 
су, услед бо ле сти, па ци јен то ва емо ци о нал на и ин те
лек ту ал на оште ће ња ве ћа, па ци јен то во пра во и зах
тев за оба ве ште њем су ма њи, бу ду ћи да је по ве ћа на 
по тре ба па ци јен та за ле ка ре вим ста ра њем и во ђе њем. 
Осим тзв. Те ра пиј ске при ви ле ги је, по сто је и не ке дру
ге окол но сти ко је мо гу би ти раз лог за огра ни че њем 
оп се га оба ве за оба ве ште ња па ци јен та од стра не ле
ка ра. Ме ђу тим окол но сти ма, нај зна чај ни је су:1) од
ри ца ње па ци јен та од оба ве ште ња (во лен ти нон фит 
ини у риа); 2) прет ход но већ ин фор ми са ни па ци јент; 
3) сте пен обра зо ва ња и па ци јен то ва ин те ли ген ци ја и, 
4) ре ше ност па ци јен та да се без даљ њег под врг не ме
ди цин ској ин тер вен ци ји.

Сва ки од ових раз ло га, укљу чу ју ћи тзв. Те ра пиј ску 
при ви ле ги ју, пра те, ме ђу тим, спо ро ви у прав ној ли
те ра ту ри и прак си и ве ли ке ре зер ве. На при мер, као 
што је не до пу ште но ге не рал ни при ста нак на ме ди
цин ски за хват, та ко је не до зво ље но и блан ко од ри ца
ње од оба ве ште ња, по себ но ка да ри зи ци ме ди цин ске 
ин тер вен ци је пре ва зи ла зе ме ру ко ја је при хва тљи ва 
за „ ра зум ног па ци јен та“. 

Ка ко се ни у по гле ду тач но сти ди јаг но зе, ни у по
гле ду успе ха те ра пи је од ле ка ра не оче ку је га ран ци
ја, та ко се ни у по гле ду оба ве зе оба ве ште ња не оче
ку је да ле кар би ло шта га ран ту је, већ са мо да сво ју 
оба ве зу оба ве ште ња из вр ши са ве сно и бри жљи во, тј. 
у скла ду са ак ту ел ним пра ви ли ма ме ди цин ске стру-
ке (lege artis). Од го вор ност ле ка ра не ве зу је се за по
гре шно оба ве шет ње као ре зул тат, не го за не па жљи во 
по сту па ње ко је је во ди ло ка том ре зул та ту. Прав ни 
основ ту жбе за на кна ду ште те, због нео ба ве шта ва-
ња ле ка ра о по треб ним чи ње ни ца ма ра ди па ци јен то-
вог са мо о дре ђи ва ња у од но су на сво је те ло, мо же би ти 
ка ко кр ше ње уго вор не оба ве зе (из тзв. уго во ра о ле че-
њу), та ко и кр ше ње оп ште за бра не на но ше ња ште-
те дру го ме, сход но од ред би чла на 16. За ко на о обли-
га ци о ним од но си ма. 

Па ци јент мо же би ра ти прав ни основ ту жбе ко ји је 
за ње га по вољ ни ји. Раз у ме се, кад бу де обе ште ћен по 
јед ном осно ву, гу би пра во да се обра ти ле ка ру за обе
ште ће ње и по дру гом осно ву, осим ако по дру гом осно
ву мо же до би ти ви ше не го по пр вом. За од го вор ност 
ле ка ра услов је да је па ци јент пре тр пео ште ту (имо
вин ску или не и мо вин ску), да по сто ји кри ви ца, т. ј. не
хат или не мар ле ка ра, од но сно по сту па ње цон тра ле-
гем ар тис и узроч на ве за из ме ђу ле ка ре вог чи ње ња 
и на ста ле ште те. Ме ди цин ска ин тер вен ци ја ко ја ни
је по кри ве на при стан ком па ци јен та по вла чи оба ве
зу на кнад не ште те. При то ме, пра во на на кна ду ште
те ни је усло вље но струч ном гре шком, већ ле ка ре вом 
са мо во љом.  //
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С
ве тла тра ди ци ја Ма на сти ра Сту де ни ца по ко ме је 
на зва на на ша Уста но ва по себ но нас оба ве зу је на 
стал но уна пре ђе ње и раз вој здрав стве не за шти
те. Здрав стве ни цен тар је је дин стве на здрав стве

на уста но ва ко ја пру жа услу ге при мар не здрав стве не 
за шти те у До му здра вља Кра ље во и услу ге се кун дар не 
здрав стве не за шти те у Оп штој бол ни ци Кра ље во. 

Дом здра вља Кра ље во пру жа услу ге при мар не здрав
стве не за шти те за око 140.000 ста нов ни ка ко ји жи ве на 
те ри то ри ји Гра да Кра ље ва. У До му здра вља у Слу жби оп
ште ме ди ци не ра ди 60 ти мо ва у 25 ам бу лан ти у Кра ље ву 
и јед ној здрав стве ној ста ни ци у Ушћу. По ред то га при на
шем До му здра вља ве о ма успе шно функ ци о ни шу: Слу
жба за здрав стве ну за шти ту де це, Слу жба за здрав стве ну 
за шти ту же на, Слу жба за кућ но ле че ње, Ме ди ци на ра да, 
Пре вен тив ни цен тар и Са ве то ва ли ште за мла де. 

Об зи ром да смо по себ но пре по зна ли з на чај при мар не 
здрав стве не за шти те ми смо у са рад њи са Ме ђу на род
ним ко ми те том Цр ве ног кр ста и Ми ни стар ством здра
вља у пе ри о ду од 2002. до 2005. го ди не раз ви ја ли мо
дел „иза бра ни ле кар“ ко ји се ка сни је ши ри и при ме њу је 

на све до мо ве здра вља у Ср би
ји. Иза бра ни ле кар пред ста вља 
осно ву за су штин ску ре фор му 
при мар не здрав стве не за шти
те, пре све га у по гле ду на чи
на фи нан си ра ња по знат као 
ка пи та ци ја. Ка пи та ци ја под
ра зу ме ва јед на ку шан су и за 
др жав не и за при ват не здрав
стве не уста но ве у при мар ном 
сек то ру, она уво ди кон ку рен
ци ју, до при но си ефи ка сно сти 
и ква ли те ту у пру жа њу здрав

стве них услу га. Ка пи та ци ја је да ле ко пра вед ни ји и ра
ци о нал ни ји си стем фи нан си ра ња од ли не ар ног ка кав 
је да нас код нас. 

На жа лост, РЗ ЗО не пре по зна је су шти ну ка пи та ци
је па је прет ход них ме се ци про мо ви сао сво ју вер зи
ју „ка пи та ци ја“ ко ја не по сто ји ниг де у све ту. Та вер
зи ја је пред ста вље на и у прет ход ном ли сту Ле кар ске 
ко мо ре „Гла сник“. На сре ћу то је био не у спе ли по ку
шај ко ји би до нео мно го про бле ма у прак си. При ме на 
ка пи та ци је зах те ва до вољ но зна ња и ис ку ства и озби
љан струч ни тим као и про ме ну за ко но дав ства за рад 
и рад не од но се. 

Деобни биланс – немогућа мисија 

Мно го је дру гих про гра ма у ко ји ма је наш Дом здра
вља ак тив но уче ство вао и исте спро во дио, а све у ци
љу уна пре ђе ња при мар не здрав стве не за шти те. У на
шем До му здра вља нај ве ћи број ко ри сни ка и у нај ве ћем 
оби му за до во ља ва сво је по тре бе за очу ва њем здра вља а 
они ко ри сни ци ко ји има ју по тре бу за услу ге на се кун

дар ном ни воу ве о ма јед но став но 
оства ру ју исте по тре бе пре ко спе
ци ја ли стич кокон сул та тив них ам
бу лан ти и оде ље ња Оп ште бол ни
це. Из ме ђу оста лог и за то што Дом 
здра вља и Оп шта бол ни ца функ
ци о ни шу под истим окри љем као 
Здрав стве ни цен тар „Сту де ни ца“. 

По себ но смо за бри ну ти што до 
кра ја го ди не по За ко ну о здрав
стве ној за шти ти осни вач ка пра ва 
над До мом здра вља тре ба да пре
у зме ло кал на са мо у пра ва, што би 
до не ло мно го про бле ма об зи ром да 
је ста ње у ло кал ној са мо у пра ви у 
Кра ље ву очај но и да не по сто ји ни 
ка дров ски ни фи нан сиј ски по тен
ци јал да пре у зме од го вор ност за 
та ко ва жну ин сти ту ци ју као што је 
Дом здра вља. Та ко ђе је ско ро не мо
гу ће ура ди ти де об ни би ланс због 
пот пу но по ве за не ин фра струк ту ре 
и у по гле ду про сто ра, елек тро, во
дов них ин ста ла ци ја, гре ја ња ... Ис
ку ство из дру гих гра до ва нас учи да 

ИЗА ЗО ВИ КРА ЉЕ ВАЧ КОГ ЗДРАВ СТВЕ НОГ ЦЕН ТРА „СТУ ДЕ НИ ЦА“ 

ПРЕД „ЧЕ ЉУ СТИ МА“ 
ЛО КАЛ НЕ СА МО У РА ВЕ
// ДО КРА ЈА ГО ДИ НЕ ПО ЗА КО НУ О ЗДРАВ СТВЕ НОЈ ЗА ШТИ ТИ ОСНИ ВАЧ КА 
ПРА ВА НАД ДО МОМ ЗДРА ВЉА ТРЕ БА ДА ПРЕ У ЗМЕ ЛО КАЛ НА СА МО У ПРА ВА, 
ШТО БИ ДО НЕ ЛО МНО ГО ПРО БЛЕ МА ОБ ЗИ РОМ ДА ЈЕ СТА ЊЕ У ЛО КАЛ НОЈ 
СА МО У ПРА ВИ У КРА ЉЕ ВУ ОЧАЈ НО И ДА НЕ ПО СТО ЈИ НИ КА ДРОВ СКИ 
НИ ФИ НАН СИЈ СКИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ ДА ПРЕ У ЗМЕ ОД ГО ВОР НОСТ ЗА ТА КО ВА ЖНУ 
ИН СТИ ТУ ЦИ ЈУ КАО ШТО ЈЕ ДОМ ЗДРА ВЉА //

Др Драган Арсић

>>> рЗ Зо не пре по зна је 
су шти ну ка пи та ци је 
па је прет ход них ме се ци 
про мо ви сао сво ју 
вер зи ју „ка пи та ци ја“ 
ко ја не по сто ји ниг де 
у све ту <<<
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пред став ни ке ло кал них са мо у прап ва углав ном ин те ре
су је име но ва ње управ ног од бо ра, ка дро ва и за по шља
ва ње сво јих пар тиј ских чла но ва, те да ни во здрав стве не 
за шти те је да ле ко ло ши ји не го ра ни је. Због то га оче ку
је мо не ку вр сту „лек спе ци ја ли са“ ка ко би из бе гли не
же ље не по сле ди це по здра вље гра ђа на Кра ље ва. 

На ша Оп шта бол ни ца ко ја спа да у ред ве ли ких бол
ни ца пру жа услу ге се кун дар не здрав стве не за шти те 
за око 250.000 по тен ци јал них ко ри сни ка са 580 по сте
ља, ор га ни зо ва на је као са вре ме на бол ни ца на осно
ву Ста ту та и Пра вил ни ка о уну тра шњој ор га ни за ци
ји а чи не је: 

– Хи рур шки сек тор,
– Ин тер ни стич ки сек тор,
– Ди јаг но стич ки сек тор и
– Не ме ди цин ски, ко ји су функ ци о нал но по ве за ни.

Бол ни ца је у окви ру Про јек та „Раз вој здрав ства Ср
би је“ ре струк ту и ра на уз по др шку Ми ни стар ства здра
вља и Свет ске бан ке. Исти про је кат је под ра зу ме вао ре
кон струк ци ју про сто ра, на бав ку но ве опре ме, уво ђе ње 
ин фор ма ци о не тех но ло ги је и еду ка ци ју ка дро ва. Про
је кат је успе шно за вр шен и по стиг ну ти су оче ки ва ни 
ре зул та ти са крај њим ци љем ства ра ња без бед не, ефи
ка сне, ра ци о нал не и ква ли тет не бол ни це ко ја је јед на
ко до ступ на свим ко ри сни ци ма.

Због на пред на ве де ног 2006. го ди не је на На ци о нал
ној кон фе рен ци ји про гла ше на нај бо љом у уна пре ђе њу 
ква ли те та у кон ку рен ци ји ве ли ких бол ни ца у Ср би ји 
од та да стал но смо у вр ху ранг ли сте у ис тој кон ку рен
ци ји. То нас још ви ше оба ве зу је да сти че мо но ва зна
ња и ши ри мо сте че на где их у прак си при ме њу је мо у 
нај бво љи на чин а све у ци љу очу ва ња те ле сног и мен
тал ног здра вља на ших гра ђа на. 

Уз под ру шку Аген ци је за акре ди та ци ју и Ми ни стар
ства здра вља на ша Уста но ва је про шла про цес акре
ди та ци је пр вог сте пе на а са да на сто ји мо да уве де мо 

О
б зи ром на чи ње ни цу да је 
са до де лом ли цен ци ле ка
ри ма од 1. ја ну а ра 2009.го
ди не по чео да те че сед мо

го ди шњи ли цен цни рок и во ђе ни 
по тре бом да ле ка ри ма за по сле
ним у на шем Здрав стве ном цен
тру омо гу ћи мо ква ли тет ну и до
ступ ну кон ти ну и ра ну еду ка ци ју 
Од лу ком Управ ног од бо ра Здрав
стве ног цен тра од 09. 02. 2009. год. 
фор ми ран је Цен тар за кон ти ну и
ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју ле ка
ра (у да љем тек сту Цен тар КМЕ). 
На ме ра нам је би ла да под јед ним 
кро вом об је ди ни мо ка дров ске, фи
нан сиј ске и ма те ри јал нотех нич ке 

ре сур се и да та ко за јед нич ким на
по ри ма по ста ви мо осно ве за ду го
ро чан про цес кон ти ну и ра не ме ди
цин ске еду ка ци је ле ка ра у на шој 
уста но ви. 

По себ но нам је дра го што су на 
тај на чин об је ди ње ни на по ри и ак
тив но сти три сту ба ле кар ских ор
га ни за ци ја и удру же ња: Кан це ла
ри ја ЛКС, ОО СЛФС и По дру жни ца 
СЛДа. На тај на чин смо и прав но 
уте ме љи ли Цен тар КМЕ и омо гу ћи
ли ње гов трај ни ка рак тер и ак тив
но сти за мно ге бу ду ће ге не ра ци је 
ле ка ра у на шој уста но ви. Убр зо на
кон по ме ну те од лу ке фор ми ра ни 
су ор га ни Цен тра КМЕ (Про грам ски 

са вет, Из вр шни од бор, Ру ко во ди лац 
Цен тра КМЕ), до нет је Пра вил ник о 
ра ду Цен тра КМЕ, Про грам и План 
ак тив но сти за 2009. го ди ну, усво
јен ло го, ме мо ран дум, пла кат Цен
тра КМЕ као и ева лу а ци о ни лист 
за оце ну пре да ва ча и ор га ни за то
ра акре ди то ва них про гра ма еду ка
ци је. Сле ди ле су на по ре до број не 
ак тив но сти. По ме ни мо са мо не ке 
од њих.

Све сни чи ње ни це да ор га ни за
ци ја акре ди то ва них про гра ма еду
ка ци је зах те ва уред но ар хи ви ра ње 
по да та ка, нај пре смо фор ми ра ли 
елек трон ску ба зу по да та ка свих 
ле ка ра ко ји су до би ли ли цен це у 

Здравствени центар „Студеница” у Краљеву

ЦЕН ТАР ЗА КОН ТИ НУ И РА НУ МЕ ДИ ЦИН СКУ 
ЕДУ КА ЦИ ЈУ ЗЦ „СТУ ДЕ НИ ЦА“ КРА ЉЕ ВО

АКРЕ ДИ ТО ВА НО 
18 ПРО ГРА МА
// ПОДЈЕД НА КО ВА ЖНО ПО ДИ ЗА ЊЕ ОП ШТЕГ НИ ВОА СТА ТУ СА ЛЕ КА РА 
И ЛЕ КАР СКЕ ПРО ФЕ СИ ЈЕ У ЦЕ ЛИ НИ, КАО И ПО СТИ ЗА ЊЕ КВА ЛИ ТЕТ НИ ЈИХ 
ИН ТЕР ПЕР СО НАЛ НИХ ОД НО СА У ДУ ХУ ДО БРЕ ЕСНАФ СКЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ, 
КА КВА БИ ТРЕ БА ЛО ДА БУ ДЕ ЛЕ КАР СКА КО МО РА СР БИ ЈЕ //
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и кли нич ке пу те ве. Оства ри ли смо ве о ма успе шну са
рад њу са мно гим здрав стве ним уста но ва ма у зе мљи и 
ино стран ству, а по себ ну са рад њу има мо са Вој но ме
ди цин ском ака де ми јом, Кли нич ким цен тром у Ма ри
бо ру, с Оп штом бол ни цом у Сент Пол те ну (Аустри ја), 
са Бол ни цом Ужо ки у Бу дим пе шти, с Уни вер зи тет ком 
кли ни ком Си биу (Ру му ни ја) итд. 

Штедња повлачи казну

По себ но же лим да ис так нем ак тив но сти и оства ре не 
ре зул та те у окви ру Про гра ма „Ср би ја про тив ра ка“ на 
ра ном от кри ва њу ра ка дој ке и гр ли ћа ма те ри це, де бе
лог цре ва, што ће мо у ма ју ме се цу об ја ви ти. Циљ нам 
је да овај Про грам на ста ви мо у кон ти ну и те ту. 

Ва жно је да ис так не мо да на ша Уста но ва оства ру је и 
ве о ма до бре ре зул та те у фи нан сиј ском по гле ду. Иако 
до би ја мо не до вољ но сред ста ва од стра не РЗ ЗОа за ле
ко ве, по тро шни ма те ри јал и за пла те, ми фи нан сиј ски 
успе шно по слу је мо, из ме ђу оста лог за то што пра вил
ном при ме ном За ко на о јав ним на бав ка ма оства ру је

мо и до 20 од сто ни же це не од це на ко је су об ја вље не у 
Слу жбе ном гла сни ку. Због то га, на рав но че сто бу де мо 
на ред не го ди не при ли ком уго ва ра ња са РЗ ЗОом ка
жње ни уме сто да бу де мо на гра ђе ни, због че га се по
след њих го ди на ин тен зив но за ла же мо да се про ме ни 
на чин фи нан си ра ња и у при мар ној и у се кун дар ној 
здрав стве ној за шти ти по прин ци пу да но вац пра ти па
ци јен та. Та кав на чин фи нан си ра ња је пред у слов за одр
жи вост здрав стве ног си сте ма. Та ко ђе, по но сни смо на 
Цен тар за кон ти ну и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју ко ји 
смо фор ми ра ли пре го ди ну да на. 

За све што је по зи тив но ура ђе но у на шој Уста но ви 
ду гу јем за хвал ност, пре све га сво јим са рад ни ци ма ме
наџ мен та у ко ме до ми ни ра ју са рад ни це ко је су ве о ма 
при вр же не и од го вор не што је и мо жда ре цепт за успех 
глав ног ме на џе ра. Та ко ђе, за хвал ност ду гу јем и нај ве
ћем бро ју од 1.700 за по сле них у на шој Уста но ви ко ји су 
пре по зна ли пра ве вред но сти у на шој Уста но ви. 

На кра ју же лим да ис так нем од лич ну са рад њу са Ле
кар ском ко мо ром, по себ но са ди рек тор ком др Та њом 
Ра до са вље вић ко ја је у ви ше на вра та по се ти ла на шу 
Уста но ву и ко јом при ли ком смо по твр ди ли са гла сност о 
основ ним на че ли ма ле кар ске ети ке и прак се ко ји пред
ста вља ју основ за очу ва ње на ше про фе си је. 

Др Дра ган ар сић, 
ди рет кор Здрав стве ног цен тра 

„СТУ ДЕ НИ ЦА“ Кра ље во

на шој кан це ла ри ји ЛКС (око 400 
ле ка ра) са свим нај ва жни јим би о
граф ским и дру гим по да ци ма ве
за ним за до са да шње обра зо ва ње 
и струч но уса вр ша ва ње. Ра ди по
у зда не и јед ноствни је ре ги стра ци
је уче сни ка про гра ма од штам па ли 
смо за сва ког ле ка ра ИДкар ти цу са 
ба ри ра ним ко дом (ко ји пред ства ља 
ње гов број ли цен це) а ко ја се јед
но став но „пре ву че“ чи та чем на кра
ју сва ком про гра ма ко јем је ле кар 
при су ство вао.

Прак тич но, ње го во при су ство да
том про гра му се ауто мат ски еви
ден ти ра елек трон ским пу тем и тај 
по да так оста је трај но ар хи ви ран. 
На рав но, упо тре бом ова кве ба зе 
по да та ка знат но је олак ша но и из
да ва ње по твр да уче сни ци ма про
гра ма, као и на кнад но из да ва ње 
исте у слу ча ју гу бит ка, не стан ка 
или оште ће ња по твр де. За хва љу ју
ћи ова квој ба зи по да та ка мо же мо 
да кон ти ну и ра но пра ти мо и ажу ри
ра мо по дат ке о еду ка ци ја ма сва ког 
ле ка ра по себ но, без об зи ра да ли је 
реч и ин тер ној или екс тер ној еду ка
ци ји (по дат ке о оба вље ним екс тер
ним еду ка ци ја ма до ста вља ју са ми 
ле ка ри у Кан це ла ри ју ЛКС).

У ци љу по пу ла ри за ци је са ме иде
је кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду
ка ци је фор ми ран је по се бан сајт 
Цен тра КМЕ у окви ру сајта Здрав
стве ног цен тра, пре ко ко јег се ле ка
ри из на ше уста но ве али и из дру гих 
гра до ва мо гу ре дов но ин фор ми са
ти о сви ма ак тив но сти ма Цен тра 
КМЕ и на рав но о де та љи ма ве за

ним за одр жа ва ње 
про гра ма едук ци је. 
Слич ну уло гу има и 
наш ло кал ни ча со
пис „Сту де ни ца ин
фо“ ко ји из ла зи јед
ном ме сеч но, и где 
је до бар део стра ни
ца ли ста по све ћен 
упра во ак тив но сти 
Цен тра КМЕ.

То ком 2009. го ди не 
има ли смо ви ше од 
20 про гра ма еду ка
ци је ко ји, на жа лост, 
ни су би ли акре ди то
ва ни због сви ма до
бро по зна тих про
бле ма и ка шње ња у 
фор ми ра њу Здрав
стве ног са ве та Ср
би је и свих дру гих по сле ди ца ко је 
су про ис те кле из те чи ње ни це. То
ком је се ни 2009. и у ја ну а ру 2010. го
ди не ус пе ли смо да акре ди ту је мо 18 
про гра ма (10 струч них са ста на ка и 
6 кур се ва), од ког бро ја су њих 10  
пре да ва чи из на ше сре ди не, а пре
да ва чи по по зи ву из Уни вер зи тет
ских цен та ра, углед ни и при зна ти 
струч ња ци у сво јој стру ци.

Ци ље ви ко је смо по ста ви ли за 
2010. го ди ну су ухо да ва ње ци клу
са акре ди то ва них про гра ма, да ље 
по пу ла ри са ње иде је кон ти ну и ра не 
ме ди цин ске еду ка ци је, сти ца ње но
вих ме ди цин ских са зна ња и ве шти
на, што до при но си по ве ћа њу ква ли
те та ра да ле ка ра и пру жа ња услу га, 
а не са мо сти ца ње нео п ход них бо

до ва за ре ли цен ци
ра ње. Сма тра мо да је 
подјед на ко ва жно и 
по ди за ње оп штег ни
воа ста ту са ле ка ра као 
по је дин ца и ле кар ске 
про фе си је у це ли ни, 
као и по сти за ње ква
ли тет ни јих ин тер
пер со нал них од но са 
у ду ху до бре еснаф
ске ор га ни за ци је, ка
ква би тре ба ло да бу
де Ле кар ска ко мо ра 
Ср би је.

На кра ју, же лим да 
ка жем да смо у свим 
овим ак тив но сти ма 
има лу све срд ну по
др шку По сло вод ства 
Здрав стве ног цен тра 

што је ве о ма ва жно ка да же ли те да 
уста но ви те је дан ова кав си стем, по
го то ву због чи ње ни це да смо има ли 
ма ли број узо ра на ко је би се угле
да ли са да већ да ле ког ја ну а ра 2009. 
го ди не. На рав но, и ова кав си стем 
ра да зах те ва кон ти ну и ра но уса вр
ша ва ње, те ће нам раз ме на ис ку ста
ва са дру гим Цен три ма КМЕ би ти 
од по себ не ко ри сти у пе ри о ду пред 
на ма.

На ша до са да шња скром на ис
ку ства су на рас по ло га њу сви ма 
они ма ко ји има ју же љу да на пра
ве по мак у обла сти кон ти ну и ра не 
ме ди цин ске еду ка ци је.

Мр сци. мед. стан ко др бар лов,
ру ко во ди лац Цен тра КМЕ 

ЗЦ „Сту де ни ца“ Кра ље во

Др Стан ко Бар лов

>>> Пра вил ном при ме ном За ко на о јав ним 
на бав ка ма оства ру јемо и до 20 од сто 
ни же це не од це на ко је су об ја вље не 
у слу жбе ном гла сни ку <<<
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Н
и је зго рег да се под се ти мо да се Ин сти тут ТОР
ЛАК ни је ба вио са мо про из вод њом се ру ма и 
вак ци на, иако му је то би ла основ на де лат
ност. Ис ку сно, та да шње ру ко вод ство За во да је 

још ше зде се тих го ди на про шлог ве ка схва ти ло да не 
мо же да се жи ви са мо од се ру ма и вак ци на, по себ но 
у те шким вре ме ни ма, ка да се пр во ус кра ћи ва ло пре
вен ти ви. Де лат ност је про ши ре на осни ва њем Оде ље
ња за бак те ри о ло шке под ло ге, а не што ка сни је и про
из вод њом пре па ра та са лак то ба ци ли ма, ан ти би о грам 
та бле та ма, алер ге ни ма. 

Не дав но је про цу ре ла вест да је упра вљач ка струк
ту ра Ин сти ту та ТОР ЛАК пред ло жи ла Управ ном од бо ру 
за тва ра ње Од се ка за ан ти би о грам. По тез је при пре ман 
не ко ли ко го ди на, си сте ма тич но, а без пра вих струч них 
ар гу ме на та. У ту свр ху је до бро по слу жи ла Европ ска 
аген ци ја за ре кон струк ци ју у Бе о гра ду. За ни мљи во је 
и пре све га ва жно освр ну ти се на че тр де се то го ди шњи 
рад овог Од се ка.

Про из вод ња ан ти би о грам та бле та на Тор ла ку по че ла 
је 1967.го ди не, с иде јом да се уве де је дин стве на ме то
до ло ги ја уме сто ша ро ли ко сти – нај бла же ре че но – ко
ја је по ти ца ла од то га што је сва ка ла бо ра то ри ја са ма 
при пре ма ла ди ско ве од хар ти је на то пље не ан ти би о ти
ком, за ме то ду ди фу зи је. Ова про из вод ња, одво је на од 
про из во ђа ча ан ти би о ти ка, обез бе ђи ва ла је објек тив
ност, обе ле жа ва ју ћи ан ти би о ти ке ге не рич ким (хе миј
ским) на зи ви ма. Та ко је про це на осе тљи во сти бак те
ри је, на при мер, на пе ни ци лин омо гу ће на без об зи ра 
на то да ли је про из во ђач „Га ле ни ка” или „Кр ка”. Би ла 
је при хва ће на у пе ри о ду ви ше од 20 го ди на на це лом 
бив шем ју го сло вен ском про сто ру.

За оног ко се бу де и ако се бу де ба вио исто ри јом ан
ти би о гра ма, би ће ја сно да је за 40 го ди на свог по сто ја
ња би ла део свет ског про це са раз во ја и про ме на ко је су 
би ле по ступ не, стал не, усло вље не ускла ђи ва њем ре зул
та та до би је них in vitro са те ра пиј ским ре зул та ти ма. Ан
ти би о грам је пу то каз у при ме ни ан ти би о ти ка, а ускла
ђи ва ње in vitroin vivo ре зул та та је део про це са, што би 
ре као му дри Пјо тр Ка пи ца, ко ји је на пи та ње сту де на
та: шта још мо же да се ура ди, од го во рио:„Учи ни ти би
о ло ги ју ег закт ном као што је фи зи ка“.

Под се ти ће мо, та ко ђе, да је Тор лак, при ма ју ћи Бил тен 
СЗО био на из во ру ин фор ма ци ја. На пр ву вест о при хва
та њу пред ло га Аме рич ког ми кро би о ло шког дру штва да 
се три со ја из њи хо ве ко лек ци је (Staph. Aur., E co li и Ps. 
aeru gi no sa) упо тре бља ва ју у кон тро ли, Тор лак је на ба
вио те ATCC со је ве, ли о фи ли зо вао их и по ну дио свим 
ми кро би о ло шким ла бо ра то ри ја ма бес плат но, као кон
тро лу про из во ђа ча та бле та и соп стве ног ру тин ског ра

да. По ну ђен је и ам пу ли ра ни Ба ри јум сул фат стан дард 
за кон тро лу ино ку лу ма. Уз сво је про из во де слао је и се
па рат о по тре би кон тро ле ан ти би о гра ма као и ме то ду 
за кон тро лу.

Као илу стра ци ју до бро ускла ђе них ре зул та та ди фу
зи о не ме то де ура ђе не та бле та ма про из вод ње ТОР ЛАК 
и ди лу ци о не ме то де као ар би тра, на во ди мо не ко ли
ко при ме ра:

По сле ви ше де це ниј ске при ме не пе ни ци ли на, за бе
ле же ни су, ме ђу пр ви ма у све ту, со је ви St. pneumoniae 
ре зи стент ни на пе ни ци лин у Спе ци јал ној бол ни ци за 
плућ не бо ле сти и ту бер ку ло зу у Бе о гра ду (др Ју ли ја на 
Ла бан), 1978. године. Ре зул та ти су про ве ре ни од ре ђи
ва њем ми ни мал не ин хи би тор не кон цен тра ци је (МИК) 
као је ди ни це ме ре осе тљи во сти и по твр ђе ни у Sta ten
sse rum ин сти ту ту у Ко пен ха ге ну.

Ме ђу пр ви ма у све ту

У но ви је вре ме, око 2000. године, у Кли нич кој бол ни
ци за ин фек тив не и троп ске бо ле сти у Бе о гра ду изо ло
ван је сој St. pne u mo ni ae сма ње не осе тљи во сти на ce fri
ak son (др Ми ли ца Јо ва но вић), та ко ђе пр во ди фу зи о ном 
ме то дом, па потвђе ног од ре ђи ва њем МИК. Ис ку сном 
оку истог ми кро би о ло га, не ко ли ко го ди на ка сни је, ни
је про ма као ни сој En te ro coc cus fa e ca lis ре зи стен тан на 
ван ко ми цин.

Им пор то ва ни сој V. Cho le rae изо ло ван у Ре пу блич ком 
за во ду (др В. Гру јић, др Алек сић), озна чен као осе тљив 
на те тра ци клин, Тор ла ко вом та бле том је по ка зи вао ре
зи стен ци ју, што је би ло не у о би ча је но, али је ре зул тат 
по твр ђен у Ре фе рент ној ла бо ра то ри ји у Хам бур гу.

Др Би ља на Миљ ко вић, са да ру ко во ди лац Ре фе рент не 
ла бо ра то ри је за кам пи ло бак тер, по по врат ку са ме ђу
на род ног са стан ка на ко ме је из не ла на ше за јед нич ке 
ре зул та те, из ја ви ла је да су на ши ре зул та ти упо ре ди ви 
са свет ским. Зар то ни је циљ стан дар ди за ци је?

Не ће мо го во ри ти о број ним са оп ште њи ма и дру гим 
ра до ви ма у на шим и стра ним ча со пи си ма, ко ји су, на
рав но за оне ко ји су хте ли да их чу ју или про чи та ју, до
при но си ли ра све тља ва њу и от кри ва њу про бле ма у ми
кро би о ло шком и кли нич ком ра ду. За не се бич ну по моћ 
и са рад њу, осим го ре по ме ну тих и проф. др Ол ги Бер гер
Је кић, прим. др. Мир ја ни Ча нићРа дој ло вић, др Љи ља
ни Са ви ће вић, др За ги Илић, др Тр бо је ви ћу и број ним 
дру гим сјај ним ми кро би о ло зи ма ко ји су на сре ћу на
ше ми кро би о ло ги је још ак тив ни, Ин сти тут Тор лак и ја 
ду гу је мо бес крај ну за хвал ност и по што ва ње.

Еко ном ски ефек ти ове про из вод ње та ко ђе ни су за
не мар љи ви. Са гле да ва ју ћи те ре зул та те, еко но ми ста 

Да се Не За бо ра Ви – ПУ ТЕ ВИ И СТРАН ПУ ТИ ЦЕ ИН СТИ ТУ ТА „ТОР ЛАК“ 

УМИ РА ЊЕ НА РА ТЕ 
// НЕ ДАВ НО ЈЕ ПРО ЦУ РЕ ЛА ВЕСТ ДА ЈЕ УПРА ВЉАЧ КА СТРУК ТУ РА ИН СТИ ТУ ТА ТОР ЛАК 
ПРЕД ЛО ЖИ ЛА УПРАВ НОМ ОД БО РУ ЗА ТВА РА ЊЕ ОД СЕ КА ЗА АН ТИ БИ О ГРАМ. ПО ТЕЗ 
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Франц Сто бе лар, у окви ру европ ске по мо ћи, у стра
те шком пла ну раз во ја Ин сти ту та, за вр ше ном 2003. 
године, озна чио је Од сек за ан ти би о грам као од сек ко
ји има бу дућ ност.

Ок то бра ме се ца 2006. године у бе о град ском хо те лу 
„Бал кан”, одр жан је дво днев ни се ми нар, Еп ти са, у ор
га ни за ци ји Европ ске аген ци је за ре кон струк ци ју под 
на зи вом: УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ ЛА БО РА ТО РИЈ СКИХ УСЛУ ГА 
СР БИ ЈЕ. У ра ду се ми на ра уче ство вао је огра ни чен број 
од 40 уче сни ка, спе ци ја ли ста ми кро би о ло га, пред став
ни ка свих ве ћих ми кро би о ло шких ла бо ра то ри ја из За
во да за здрав стве ну за шти ту и бол ни ца. Пре да ва чи су 
би ли: проф Ralf Re ne Re i nert – ру ко во ди лац про јек та, 
Ra fael Can ton из Шпа ни је, проф. Gu i sep pe Cor na glia из 
Ита ли је, An toan Pi er son – ру ко во ди лац про јек та, као и 
на ши по зна ти струч ња ци, ме ђу ко ји ма и че ти ри про
фе со ра Ме ди цин ског фа кул те та.

Циљ про јек та је, ка ко је на зна че но у ма те ри ја лу по де
ље ном свим уче сни ци ма, уна пре ђе ње ла бо ра то риј ских 

услу га кроз КВА ЛИ ТЕТ, ПО У ЗДА НОСТ И ИС ПЛА ТИ ВОСТ. 
Оп шта те ма тзв. ра ди о ни це: Ис пи ти ва ње осе тљи во сти 
на ан ти би о ти ке. Еми нент ни пре да ва чи су из ла га ли на 
ра зно вр сне те ме, у окви ру оп ше за да те те ме. Не ке од 
њих су: Ан ти би от ска ре зи стен ци ја Грам по зи тив них 
бак те ри јаме ха ни зми ре зи стен ци је и ме то де за ис пи
ти ва ње осе тљи во сти; Про грам над зо ра над ре зи стен
ци јом стреп то ко ка у Ср би ји; Ан ти би от ска ре зи стен ци
ја Грам не га тив них бак те ри ја ре зи стен ци је и ме то де 
за ис пи ти ва ње осе тљи во сти; Зна чај нор ми и стан дар
да ко ји се упо тре бља ва ју у ис пи ти ва њу осе тљи во сти; 
Удру же ња ко ја од ре ђу ју стан дар де за ис пи ти ва ње осе
тљи во сти бак те ри ја на ан ти би о ти ке...

Отво рен пут за гу ше ње про из вод ње 
у Ин сти ту ту Тор лак

Дру гог рад ног да на је дат пред лог нор ми и стан дар
да за те сти ра ње ан ти би от ске осе тљи во сти, за усва ја ње 
на на ци о нал ном ни воу. Пред ло же не су три ва ри јан те: 
На ци о нал ни стан дард за кли нич ке ла бо ра то ри је (NC
CLS пре и ме но ван ка сни је у CLSI – Аме ри ка) уз озна ча
ва ње не ких основ них ка рак те ри сти ка; за тим са мо на
зна че но ТОР ЛАК, без на во ђе ња би ло ка квих по да та ка; 
као тре ће – оста ло (што ка же наш на род, тек да се ка же). 
Иако је у из ла га њу прет ход ног да на проф. Re ne на вео 
да у Евро пи по сто ји нај ма ње 7 на ци о нал них ко ми те та 
ко ји ак тив но ра де и ме ђу ко ји ма по сто је при лич не не
у са гла ше но сти у ра зним фа за ма по ступ ка, као и у при
сту пу, на гла са ње се ста вља ју го ре по ме ну ти, без ика
квих ана ли за по ступ ка ко ји ну ди Тор лак.

Без ди ску си је, од но сно уз ћу та ње при сут них, ор га ни
зо ва но је гла са ње и до не ти су за кључ ци да и да ље ди
фу зи о на ме то да оста је у ру тин ском ра ду, али са дис ко
ви ма уво зних про из во ђа ча ко ји су усво ји ли аме рич ки 
стан дард.

При ме на за кљу ча ка Еп ти са се ми на ра и на кнад не до
дат не смер ни це Ре пу блич ког за во да за јав но здра вље 
(ру ко во ди лац др Вељ ко Ми ро вић), пла ни ра на је као ре
ше ње за на ред не две го ди не, да се ре зул та ти пра те и 
ана ли зи ра уна пре ђе ње у ра ду ми кро би о ло шких ла бо
ра то ри ја.

Про шло је ви ше од три го ди не, а ана ли зе не ма, ко ли
ко нам је по зна то. Оно што си гур но зна мо је да је та да 
отво рен пут за гу ше ње про из вод ње у Ин сти ту ту Тор лак, 
да је на стао ха ос у снаб де ва њу дис ко ви ма од хар ти је 
раз ли чи тих стра них про из во ђа ча, без про ве ре ква ли
те та. Не бу ло зни ре зул та ти за не ке ва жне ан ти би о ти ке 
(као амок си ци лин са кла ву рон ском ки се ли ном) ука зу
ју на лош ква ли тет. То ни је ис пу ње ње пр ва два зах те
ва се ми на ра КВА ЛИ ТЕТ И ПО У ЗДА НОСТ, а ви со ке це
не уво зних ди ско ва (не кад дво стру ко ве ће од до ма ћих 
та бле та), ука зу ју на то да ни је по стиг нут ни тре ћи циљ 
– ИС ПЛА ТИ ВОСТ.

За што до ма ћи про грам са до бром струч ном и еко
ном ском под ло гом ни је мо гао да се уса гла ша ва са не
ким од европ ских стан дар да на ко ји ма ра ди европ ски 
ко ми тет (EUCAST), тре ба ло би пи та ти, пре свих –упра
вљач ку гар ни ту ру Ин сти ту та Тор лак. За сад, мо же мо 
са мо да се сло жи мо са јед ним еми нент ним про фе со
ром, да ни су кри ви они ко ји нам то ра де, већ ми ко ји 
на то при ста је мо.

Ово је глас о не при ста ја њу.
Оста је на да да ће над ле жни по кре ну ти ре ви тал за ци

ју Ин сти ту та и по мо ћи мла дим струч ња ци ма да ура де 
ви ше и бо ље од нас.

Мр мир ја на мра о вић, дипл. хе ми чар, 
спец. хе миј ске ми кро би о ло ги је, 

осни вач и ру ко во ди лац Оде ље ња за
ан ти би о грам Ин сти ту та Тор лак (у пен зи ји)

Некад резултати били упоредиви 
са светским: Институт „Торлак”
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К
о ми си ја за ме ди ци ну ра да Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је да ла је пред лог Но мен кла ту ре са ми
ни мал ним це на ма услу га у обла сти ме ди ци
не ра да у др жав ној прак си, a у ци љу за шти

те до сто јан ства стру ке и ква ли те та ра да у овој обла сти 
здрав стве не за шти те. По ме ну ти до ку мент на ла зи се на 
сај то ви ма Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра. Из вр ши ли 
смо ана ли зу бро ја ле ка ра ме ди ци не ра да ко ји су упи
са ни у име ник Ле кар ске ко мо ре и ко ји ма је из да та ли
цен ца за рад (по ре ги о ни ма и доб ној струк ту ри). Ови 
по да ци су до ста вље ни Ре пу блич кој струч ној ко ми си ји 
за ме ди ци ну ра да ка ко би би ли угра ђе ни у Стра те ги
ју ме ди ци не ра да.

Же ли мо да оба ве сти мо ле ка ре спе ци ја ли сте ме ди ци
не ра да да ће Ле кар ска ко мо ра Ср би је из вр ши ти ан ке
ти ра ње по ме ну тих ле ка ра ка ко би се до би ли пре ци зни 
по да ци о бро ју ле ка ра ко ји су оста ли да ра де у обла сти 
ме ди ци не ра да.

Упу ти ли смо та ко ђе зах тев Ми ни стар ству здра вља и 
Ми ни стар ству ра да у ци љу про ме не За ко на о пен зиј
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу што би омо гу ћи ло да 
се Ле кар ске ко ми си је за да ва ње са гла сно сти на пред лог 
иза бра ног ле ка ра за утвр ђи ва ње ин ва лид но сти у сре ди
на ма где по сто је За во ди за здрав стве ну за шти ту рад ни
ка из ме сте из До мо ва здра вља у по ме ну те За во де. 

Да ли смо пред лог про ме не Пра вил ни ка о бли жим 
усло ви ма за оба вља ње здрав стве не де лат но сти у здрав
стве ним уста но ва ма и дру гим об ли ци ма здрав стве не 
слу жбе (Сл. гла сник РС 43/2006 и 112/2009) 

Члан 4. тач ка 10. иза ре чи ак тив но сти бри са ти (спе
ци фич на здрав стве на за шти та рад ни ка), а иза 3000 за
по сле них бри са ти „за ко је је пред ви ђе на спе ци фич на 
здрав стве на за шти та у ве зи са усло ви ма ра да“. 

Обра зло же ње: Ле кар спе ци ја ли ста ме ди ци не ра да 
оба вља не са мо спе ци фич ну здрав стве ну за шти ту рад
ни ка. Он слу жи као кон сул тант иза бра ном ле ка ру у од
ре ђе ним слу ча је ви ма ка да је ра ди ле че ња по треб но по
зна ва ње зах те ва рад ног ме ста. Ле кар ме ди ци не ра да 
као део спе ци ја ли стич кокон сул та тив не слу жбе пру
жа услу ге ко је зах те ва иза бра ни ле кар, а од но си се на 
да ва ње ми шље ња о по тре би ра да оси гу ра ни ка са скра
ће ним рад ним вре ме ном у то ку ле че ња сход но зах те
ви ма рад ног ме ста што је у скла ду са чла ном 3. тач ка 
12. Пра вил ни ка о на чи ну и по ступ ку оства ри ва ња пра
ва из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња (Сл. гла сник 
РС бр. 108/2008 ...), као и ми шље ња код сум ње на про
фе си о нал но обо ље ње и бо лест у ве зи са ра дом у ци љу 

да љег по сту па ња иза бра ног ле ка ра, ми шље ња о рад ној 
спо соб но сти у окви ру об ра де за ИК, кон сул та ци ја код 
сум ње у ве зи по вре де на ра ду, да ва ње ми шље ња ра ди 
осло ба ђа ња од ноћ ног ра да и смен ског ра да у окви ру 
ле че ња од од ре ђе них бо ле сти (гла у ком, хи пер тен зи ја, 
епи леп си ја, ше ћер на бо лест и друге ен до кри не бо ле
сти, ТБЦ, ма лиг не бо ле сти, ми а сте ниа гра вис, сте ри
ли тет...), кон сул та ци ја код сум ње на акут но и хро нич
но тро ва ње ко је ни је ве за но за рад но ме сто (до ма ћи це, 
пен з и оне ри, не за по сле ни)... 

Ле кар ме ди ци не ра да, оба вља од ре ђе не ди јаг но стич
ке про це ду ре ко је се не ко ри сте са мо у ди јаг но сти ци 
про фе си о нал них бо ле сти већ се ко ри сте и за ди јаг но
сти ку бо ле сти оп ште по пу ла ци је као што су: си стем ске 
бо ле сти ве зив ног тки ва, ре у ма то ид ни ар трит, реј н о ва 
бо лест, ше ћер на бо лест, бо лест ар те риј ских и вен ских 
крв них су до ва, не у ро ло шка ста ња (ка пи ла ро ско пи ја, 
пле ти змо гра фи ја, колдтест, ко жна тар мо ме три ја, ди
на мо ме три ја...) као и тест про це не стре са на рад ном 
ме сту у ци љу ле че ња 

Да ли смо и пред лог про ме не Пра вил ни ка о Но мен
кла ту ри здрав стве них услу га на при мар ном ни воу 
здрав стве не за шти те (Сл. гла сник 24/2009 )

У Пра вил ни ку о Но мен кла ту ри увр сти ти пре глед ле
ка ра спе ци ја ли сте ме ди ци не ра да 

Са др жај и опис услу га би гла сио: Узи ма ње анам не
стич ких по да та ка и рад не анам не зе, оп шти кли нич ки 
пре глед, ана ли за ме ди цин ске до ку мен та ци је и опи
са рад ног ме ста, да ва ње ми шље ња о по тре би ра да са 
скра ће ним рад ним вре ме ном оси гу ра ни ка у то ку ле
че ња, ми шље ња о рад ној спо соб но сти у окви ру об ра
де за ИК, ми шље ња о по сто ја њу сум ње на про фе си о
нал но обо ље ње и бо лест у ве зи са ра дом оси гу ра ни ка 
ко ји су у рад ном од но су, ми шље ња о акут ном и хро
нич ном тро ва њу ко ја ни су ве за на за рад но ме сто, ми
шље ња код по сто ја ња ди ле ме у ве зи по вре де на ра ду, 
ми шље ња у ве зи ноћ ног и смен ског ра да за по сле них 
у окви ру ле че ња. 

Це на услу ге тре ба да се из јед на че са це ном услу га 
ле ка ра спе ци ја ли ста оф тал мо ло га, ОРЛ, ин тер ни сте

Обра зло же ње: По сто ји по тре ба да ле кар спе ци ја ли
сте ме ди ци не ра да бу де део спе ци ја ли стич кокон сул
та тив не слу жбе и пру жа услу ге ко је зах те ва иза бра ни 
ле кар, а од но си се на да ва ње ми шље ња о по тре би ра
да оси гу ра ни ка са скра ће ним рад ним вре ме ном у то ку 
ле че ња сход но зах те ви ма рад ног ме ста што је у скла ду 
са чла ном 3. тач ка 12. Пра вил ни ка о на чи ну и по ступ

ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ КО МИ СИ ЈЕ ЗА МЕ ДИ ЦИНУ РА ДА ЛКС

ЦЕ НА УСЛУ ГА 
И КВА ЛИ ТЕТ РА ДА 
// ЛЕ КАР СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА МЕ ДИ ЦИ НЕ РА ДА ОБА ВЉА НЕ СА МО СПЕ ЦИ ФИЧ НУ 
ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ РАД НИ КА, ВЕћ СЛУ ЖИ КАО КОН СУЛ ТАНТ ИЗА БРА НОМ 
ЛЕ КА РУ У ОД РЕ ЂЕ НИМ СЛУ ЧА ЈЕ ВИ МА КА ДА ЈЕ РА ДИ ЛЕ ЧЕ ЊА ПО ТРЕБ НО 
ПО ЗНА ВА ЊЕ ЗАХ ТЕ ВА РАД НОГ МЕ СТА //
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ку оства ри ва ња пра ва из оба ве зног здрав стве ног оси гу
ра ња (Сл. гла сник РС бр. 108/2008), као и ми шље ња код 
сум ње на про фе си о нал но обо ље ње и бо лест у ве зи са 
ра дом у ци љу да љег по сту па ња иза бра ног ле ка ра, ми
шље ња о рад ној спо соб но сти у окви ру об ра де за ИК, 
кон сул та ци ја код сум ње у ве зи по вре де на ра ду, да ва
ње ми шље ња ра ди осло ба ђа ња од ноћ ног ра да и смен
ског ра да у окви ру ле че ња од од ре ђе них бо ле сти (гла
у ком, хи пер тен зи ја, епи леп си ја, ше ћер на бо ласт и др 
ен до кри не бо ле сти, ТБЦ, ма лиг не бо ле сти, ми а сте ниа 
гра вис, сте ри ли тет), кон сул та ци ја код сум ње на акут
но и хро нич но тро ва ње ко је ни је ве за но за рад но ме
сто.(до ма ћи це, пен зи о не ри, не за по сле ним). 

У Пра вил ни ку о Но мен кла ту ри увр сти ти ди јаг но
стич ке услу ге ко је пру жа ју ле ка ри ме ди ци не ра да, а 
ко је се не ко ри сте са мо у ди јаг но сти ци про фе си о нал
них бо ле сти већ се ко ри сте и за ди јаг но сти ку бо ле сти 
оп ште по пу ла ци је као што су: си стем ске бо ле сти ве зив
ног, ре у ма ти од ни ар трит, реј но о ва бо лест, ше ћер на бо
лест, бо лест ар те риј ских и вен ских крв них су до ва, не
у ро ло шка ста ња, као и тест про це не стре са на рад ном 
ме сту у ци љу ле че ња псо хо со мат ских бо ле сти

Од ди јаг но стич ких про це ду ра тре ба увр сти ти:

1. Ка пи ла ро ско пи ја – ми кро скоп ски пре глед ка пи
ла ра у ко ре ну нок ти ју ша ка

 (бит на у по ста вља њу ди јаг но зе бо ле сти ве зив ног тки
ва, ре у мат ске бо ле сти, реј но о ве бо ле сти)

2. Пле ти змо гра фи ја – ре ги стро ва ње пул за ци ја на ни
воу ар те ти о ла на пр сти ма ша ка и сто па ла (бит на за ди
јаг но сти ку код ди ја бе тич не ва ску ло па ти је, Бир ге ро ве 
бо ле сти, реј но о ве бо ле сти)

3. Колд тест  тест хла ђе ња и по сма тра ње про ме на 
на ко жи и крв ним су до ви ма ша ка и сто па ла (код ди ја
бе та, реј но о ве бо ле сти)

4. Ко жна тер мо ме три ја – ме ре ње тем пе ра ту ре ко же 
(код ва ску лар них обо ље ња)

5.Ди на мо ме три ја – ме ре ње сна ге ми ши ћа леђ ног и 
ра ме ног по ја са (код не у ро ло шких и ре у мат ских обо
ље ња)

6. Тест про це не стре са на рад ном ме сту – при ме
на стан дар ди зо ва ног упит ни ка у ци љу про це не стре
са на рад ном ме сту (а у ци љу ле че ња пси хо со мат ских 
бо ле сти)

Ле ка ри ма ме ди ци не ра да ко ји ни су оти шли у иза
бра не ле ка ре тре ба да ти мо гућ ност да ра де си с те мат
ске пре гле де од ра слих, груп ни здрав стве новас пит ни 
рад и ин ди ви ду ал ни здрав стве но – вас пит ни рад.

Си сте мат ски пре гле ди од ра слих: (ши фра 1200013 
код елек трон ског фак ту ри са ња)

Пред ла же мо да си сте мат ске пре гле де од ра слих рад
носпо соб них ли ца оба вља ју спе ци ја ли сти ме ди ци не 
ра да. Са др жај и опис услу га је исти ка ко је у но мен кла
ту ри де фи ни са но.

Обра зло же ње: По што је у са др жа ју пре гле да на ве де
на оце на здрав стве ног ста ња и про це на фак то ра ри зи
ка по здра вље, сма тра мо да спе ци ја ли ста ме ди ци не ра
да нај бо ље по зна је про фе си о нал не штет но сти на ра ду, 
усло ве ра да и ри зи ке по здра вље јер оби ла зи рад на ме
ста и на вре ме мо же да пре по зна и пре ве ни ра по чет
не по ре ме ћа је здра вља. Спе ци ја ли сти ме ди ци не ра да 
има ју ви ше вре ме на да по све те па ци јен ту и мо гу ор
га ни зо ва ти си сте мат ске пре гле де и на те ре ну (у пред
у зе ћу, уста но ви, итд) док је иза бра ни ле кар оп те ре ћен 
ле че њем и не ма до вољ но вре ме на за све о бу хват ни пре
вен тив ни рад.

Ин ди ви ду ал ни здрав стве но вас пит ни рад: (ши фра 
1000215 код елек трон. факт)

Ову услу гу за од ра сла рад но спо соб на ли ца тре ба да 
оба вља спе ци ја ли ста ме ди ци не ра да. Са др жај и опис 
услу га је исти ка ко је у но мен кла ту ри де фи ни са но.

Обра зло же ње: На кон оба вље ног си сте мат ског пре гле
да, на осно ву кли нич ког на ла за и ла бо ра то риј ских ана
ли за (по ре ме ћа ја) за ка за ти ин ди ви ду ал ни раз го вор. У 
то ку ин ди ви ду ал ног раз го во ра об ја сни ти на ђе не здрав
стве не по ре ме ћа је или бо лест, пре до чи ти ути цај про фе
си о нал них штет но сти и усло ва ра да на да љи ток по ре ме
ћа ја или бо ле сти. Ин си сти ра ти на пра вил ној упо тре би 
ле ко ва, пра вил ној ис хра ни, ба вље њу спор том и ко рек
ци ји ло ших на ви ка (пу ше ње, ал ко хол, дро га). Раз мо три
ти пси хо со ци јал но ста ње на по слу и у по ро ди ци.

Груп ни здрав стве но вас пит ни рад: (ши фра 1000207 
код елек трон фак ту ри са ња)

Ову услу гу за рад но спо соб на ли ца оба вља спе ци ја
ли ста ме ди ци не ра да. Са др жај и опис услу га је исти ка
ко је у но мен кла ту ри де фи ни са но 

Об ра зло же ње: Пре да ва ња и са ве то ва ња ра ди ко рек ци
је на ви ка у ве зи ис хра не, пу ше ња, кон зу ми ра ње ал ко
хо ла, упо тре бе ле ко ва у кон тек сту здрав стве них ри зи ка 
на рад ном ме сту. Та ко ђе и зна чај ба вље ња спор том или 
хо би јем ра ди очу ва ња фи зич ког и мен тал ног здра вља. 
Та ко ђе би ути цај про фе си о нал них штет но сти и усло ва 
ра да на здра вље рад ни ка би ли по себ на те ма у за ви сно
сти од са ста ва гру пе и екс по зи ци је на рад ном ме сту. 

Пред ло зи про ме не Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма 
за оба вља ње здрав стве не де лат но сти и Пра вил ни ка о 
но мен кла ту ри здрав стве них услу га до ста вље ни су Ми
ни стар ству здра вља

Др сла ђа на мај кић,
спец. мед. ра да

пред сед ник Ко ми си је за ме ди ци ну ра да ЛКС

ПО ДА ЦИ ИЗ ФЕ БРУ А РА 2010. ГО ДИ НЕ

РЛК Бе о град Вој во ди на ЈИС ЦЗС КиМ ЛКС %
≤ 30 0 0 0 0 0 0 0.00

31  40 4 2 3 5 1 15 2.00
41  50 31 30 29 55 2 147 19.20
51  55 42 51 47 54 4 198 26.00
56  60 70 54 41 50 2 217 28.60
61  65 37 36 35 17 0 125 16.40
66  70 12 12 11 14 0 49 6.40
≥ 71 4 3 3 1 0 11 1.40

укуп но 200 188 169 196 9 762

При каз ле ка ра спе ци ја ли ста ме ди ци не ра да ко ји су упи са ни у име ник Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
и ко ји ма јe из да та ли цен ца за рад
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З
а вод за здрав стве ну за шти ту рад ни ка Ниш је 
здрав стве на уста но ва у си сте му здрав ства Ре пу
бли ке Ср би је чи ји је осни вач и вла сник до ја ну
а ра 2007. го ди не би ла Вла да Ре пу бли ке Ср би је, а 

на кон то га Град Ниш пре у зи ма осни вач ка пра ва. Се ди
ште За во да је у ули ци Во ји сла ва Или ца бб у Ни шу, док 
су са став не рад не је ди ни це ло ци ра не у кру гу раз ли чи
тих при вред них пред у зе ћа: Дис пан зе ри „МИН“, „ДИН“, 
„ЕИ“, „НИР“, „Ла ка ин ду стри ја“ и ам бу лан те „Ја стре бац“, 
„Ни текс“, „Гра ђе ви нар“, „Вул кан“, СУП.

Реч је о здрав стве ној уста но ви у ко јој се ви ше од пет 
де це ни ја оба вља здрав стве на за шти та рад но ак тив не 
по пу ла ци је и уна пре ђу је њи хо во здра вље. Од свог осни
ва ња За вод спро во ди и под сти че на уч ноис тра жи вач
ку де лат ност,  као на став на ба за Ме ди цин ског фа кул
те та Уни вер зи те та у Ни шу.

Раз вој слу жбе ме ди ци не ра да у Ни шу по чео је дав не 
1955. го ди не, ка да је осно ван Дис пан зер за ин ду стриј
ску хи ги је ну и про фе си о нал не бо ле сти. Од 1961. го ди не 
Дис пан зер је по сло вао као Оде ље ње за ме ди ци ну ра да 
у са ста ву Хи ги јен ског за во да у Ни шу, а од 1964. го ди не 
по ста је на став на ба за Ме ди цин ског фа кул те та у Ни шу. 
Го ди не 1966. Оде ље ње пре ра ста у Ин сти тут за ме ди ци
ну ра да, ко је од 1971. го ди не функ ци о ни ше у окви ру Ме
диц нског фа кул те та у Ни шу. Ин те гра ци јом Дис пан зе ра 
за ме ди ци ну ра да при фа бри ка ма МИН, ДИН, ЕИ, Вул
кан, Дом же ле зни ча ра и Ин сти ту та за ме ди ци ну ра да 
као на став не ба зе Ме ди цин ског фа кул те та фор ми ран 
је 1986. го ди не је дин ствен Ин сти тут за ме ди ци ну ра да 
Ниш, ко ји је од 1992. го ди не са гле дан као За вод за здрав
стве ну за шти ту рад ни ка Ниш. 

Де лат но шћу За во да спро во де се:

Пре вен тив ни пре гле ди:
А) Прет ход ни пре гле ди и пе ри о дич ни пре гле ди рад

ни ка ко ји ра де на рад ним ме сти ма са по ве ћа ним ри
зи ком.

Б) Си сте мат ски пре гле ди
Ци ља ни пре гле ди (ги не ко ло шки, кар ди о ло шки, пре

вен тив ни пре гле ди ра ног от кри ва ња ма лиг них обо ље
ња и дру ги).

В) Из да ва ње ле кар ских уве ре ња за:
– во за че (ама те ре, про фе си о нал це и за про ду же ње 
во зач ке до зво ле за осо бе ста ри је од 65 го ди на)
– за сни ва ње рад ног од но са

– отва ра ње при ват ног пред у зет ни штва
– од ла зак у ино стран ство 
– усва ја ње де це и хра ни тељ ство
– скла па ње бра ка ма ло лет них ли ца
– но ше ње оруж ја
– упис у шко лу и фа кул тет
– до би ја ње те ле фо на или ста на
– сме штај у Дом пен зи о не ра
– ЈУ обра зац
– ФОЗ (фак тор оте жа ног за по шља ва ња)

Г) При пре ма па ци је на та за из ла зак на ин ва лид ску 
ко ми си ју

Д) Оце на при вре ме не и трај не рад не не спо соб но сти
Ђ) Про фе си о нал на ори јен та ци ја и се лек ци ја 
Е) Екс пер ти зне об ра де, суд ско ме ди цин ска ве шта че

ња
Ж) Еду ка ци ја из обла сти пр ве по мо ћи, здрав стве на 

пре да ва ња у гру пи
З) Про мо ци ја здра вља на рад ном ме сту у од но су на 

акт о про це ни ри зи ка, про мо ци ја здра вих сти ло ва жи
во та, еду ка ци ја рад ни ка...

Ди јаг но сти ка и ле че ње:
А) Оп шта ме ди ци на и ме ди ци на ра да са: 

– ла бо ра то риј ском ди јаг но сти ком
– ренд ген, ко лор до плер ул тра звук 
– ме ре њем ко шта не гу сти не (ден зи то ме три ја)
– функ ци о нал ном ди јаг но сти ком плу ћа, ср ца и 
крв них су до ва, ка пи ла ро ско пи јом и пле ти змо
гра фи јом

Б) Спе ци ја ли стич ко кон сул та тив не слу жбе:
– оф тал мо ло ги ја (Ауто реф  ра кто кератоме триј ско 
ис пи ти ва ње ви да, пе ри ме триј ско ис пи ти ва ње ши
ри не вид ног по ља, од ре ђи ва ње на о ча ра, од ре ђи
ва ње оштри не ви да, без кон такт но ме ре ње оч ног 
при ти ска, сте рео вид, елек тро не у ро оф тал мо ло шка 
ис пи ти ва ња – ВЕП, ЕРГ, ЕОГ и др.)
– Не у роп си хи ја три ја (пси хо те сти ра ње, ЕМНГ ис
пи ти ва ње, Ан ти стрес про грам и др.)
– ин тер не бо ле сти (ЕКГ, тест оп те ре ће ња, ул тра звук 
ср ца, Хол тер ЕКГ и Хол тер крв ног при ти ска и др.)
– Ги не ко ло ги ја (Па па тест, кол по ско пи ја, ис пи ти
ва ње се кре та, при пре ма за ван те ле сну оплод њу, 
пси хо фи зич ка при пре ма труд ни ца и др.)
– ото ри но ла рин го ло ги ја (ис пи ти ва ње слу ха и 
рав но те же, тим па но ме три ја, ри но ма но ме три ја)

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ РАД НИ КА – НИШ

У ТРАН ЗИ ЦИ О НОМ 
СЕН ДВИ ЧУ
// ПО ДА ЦИ ЗЕ МА ЉА У ТРАН ЗИ ЦИ ЈИ УКА ЗУ ЈУ НА ПРО ПА ДА ЊЕ ВЕ ЛИ КИХ 
ПРЕД У ЗЕ ћА, РАСТ НЕ ЗА ПО СЛЕ НО СТИ И СИ РО МА ШТВА, НЕ ПОТ ПУ НИ 
ИЛИ ПРИ ВРЕ МЕ НИ РАД НИ ОД НОС, РАСТ „РА ДА НА ЦР НО“, ПАД КВА ЛИ ТЕ ТА РА ДА 
МЕ ДИ ЦИ НЕ РА ДА ШТО ИМА ЗА ПО СЛЕ ДИ ЦЕ: ПО РАСТ БРО ЈА ПО ВРЕ ДА НА РА ДУ, 
ЧАК И У УСЛО ВИ МА СМА ЊЕ НЕ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ И ПРО ДУК ТИВ НО СТИ, У ПО РА СТУ 
ПРО ФЕ СИ О НАЛ НИХ ОБО ЉЕ ЊА И ПО РА СТА СТО ПЕ ОД СУТ НО СТИ //
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– Дер ма то ве не ро ло ги ја (ме ди цин ска ко зме то ло
ги ја)
– алер го ло ги ја (ко жне алер гиј ске про бе, не спе ци
фич ни брон хо про во ка ци о ни тест)

Ц) Сто ма то ло ги ја
– ле че ње бо ле сти зу ба и уста
– про те ти ка

За здра ву рад ну и жи вот ну око ли ну:
А) Про це на ри зи ка на рад ном ме сту и у рад ној око

ли ни
– По се ду је мо ли цен цу за оба вља ње  про це не ри зи
ка на рад ном ме сту.
– ХИ ГИ ЈЕ НА РА ДА: ис пи ти ва ње хе миј ских, фи зич
ких штет но сти (бу ка и ви бра ци је), ква ли те та осве
тље ња и ми кро кли ме на рад ном ме сту. 

Б) Акре ди то ва но оде ље ње за за шти ту од зра че ња: 
– ме ре ње ра ди о ак тив но сти у узор ци ма жи вот не 
и рад не око ли не са из да ва њем сер ти фи ко ва них 
ре зул та та.

В) Ис пи ти ва ње спо ља шњег озра чи ва ња осо ба из ло
же ним из во ри ма јо ни зу ју ћег зра че ња (ТЛД)

Г) Услу ге ли ца за без бед ност и здра вље на ра ду 
Д) Ис пи ти ва ње те шких ме та ла у узор ци ма (атом ска 

аб сорб ци ја)

Ор га ни за ци о на струк ту ра За во да за здрав стве ну за
шти ту рад ни ка је сле де ћа:

   1. слу жба за ме ди ци ну ра да
   1.1. Оде ље ње за оба вља ње пре вен тив них пре гле да
 1.1.1. Од сек за оба вља ње пре вен тив них здрав стве них 

пре гле да
1.1.2. Од сек за па то фи зи о ло ги ју ра да

1.1.3. Од сек за са о бра ћај ну ме ди ци ну
1.1.4. Од сек за оце ну рад не спо соб но сти

  1.2. Оде ље ње за фи зич ко хе миј ска и дру га ме ре ња ра-
ди очу ва ња здра вља за по сле них у без бед ној и здра вој 
рад ној сре ди ни (хи ги је на ра да)

 1.2.1. Од сек за про це ну про фе си о нал ног ри зи ка

   1.3. Оде ље ње за спро во ђе ње ме ра лич не и ко лек тив-
не за шти те за по сле них

1.3.1. Од сек за на уч ноис тра жи вач ку де лат ност и кон
ти ну и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју за по сле них

1.3.2. Од сек за про мо ци ју здра вља на рад ном ме сту 

    2. Слу жба за оп шту ме ди ци ну, ги не ко ло ги ју и 
сто ма то ло ги ју

   2.1. Оде ље ње за оп шту ме ди ци ну
   2.2. Оде ље ње за ги не ко ло ги ју
   2.3. Оде ље ње за сто ма то ло ги ју 

    3. слу жба за спе ци ја ли стич ко-кон сул та тив ну де-
лат ност

   3.1.Оде ље ње за ин тер ну ме ди ци ну
   3.2.Оде ље ње за не у роп си хи ја три ју
   3.3.Оде ље ње за ото ри но ла рин го ло ги ју 
   3.4.Оде ље ње за оф тал мо ло ги ју
   3.5.Оде ље ње за дер ма то ве не ро ло ги ју
   3.6.Оде ље ње за ра ди о ло ги ју

   4. Слу жба за ла бо ра то риј ску ди јаг но сти ку
  4.1. Оде ље ње за би о хе миј ску и хе ма то ло шку ди јаг

но сти ку
  4.2. Оде ље ње за за шти ту од зра че ња
  4.3. Оде ље ње за ток си ко ло шку ди јаг но сти ку

Завод за здравствену заштиту радника у Нишу више од пет деценија унапређује здравље запослених
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   5. Слу жба за прав не, еко ном скофи нан сиј ске, 
тех нич ке и дру ге по сло ве

  5.1. Од сек за прав не и оп ште по сло ве
 5.2. Од сек за еко ном скофи нан сиј ске по сло ве
 5.3. Од сек за ин фор ма ти ку и ауто мат ску об ра ду по

да та ка 

У ни шком За вод за здрав стве ну за шти ту рад ни ка за
по сле но је, на дан 31. 12. 2009 го ди не, укуп но 330 рад ни
ка, Од то га је укуп но 70 ле ка ра (63 спе ци ја ли ста и се дам 
ле ка ра оп ште ме ди ци не), је дан ди пло ми ра ни фар ма це
ут спе ци ја ли ста ток си ко лог, 128 за по сле них здрав стве
них рад ни ка са ви шом и сред њом струч ном спре мом, 
16 зуб них ле ка ра, 21 сто ма то ло шка се стра, 13 зуб них тех
ни ча ра, 20 здрав стве них са рад ни ка са ви со ком и сред
њом струч ном спре мом, 61 ад ми ни стра тив ни и тех нич
ки рад ник. 

Рад ноак тив но ста нов ни штво, ко је је циљ на гру па ме
ди ци не ра да, ства ра сва ма те ри јал на до бра за дру штве
ну над град њу и функ ци о ни са ње др жа ве и на пре дак дру
штва. Оно ту сво ју уло гу мо же оства ри ти са мо ако је здра во 
и рад но спо соб но, па у крај њем, здра вље рад ноак тив ног 
ста нов ни штва чи ни основ ни ре сурс јед не зе мље.

Због трен до ва гло ба ли за ци је и ли бе ра ли за ци је тр жи
шта, ја ча ња кон ку рен ци је, а по след њих го ди на због еко
ном ске и фи нан сиј ске кри зе на гло бал ном ни воу до
шло је до ни за не га тив них ефе ка та, по себ но у зе мља ма 
у тран зи ци ји, на со ци јал ну си гур ност, на за по шља ва
ње, на рад ну и жи вот ну сре ди ну. Све то има уплив и на 
здра вље рад ноак тив не по пу ла ци је и на слу жбе ме ди
ци не ра да ко је су за ду же не за бри гу о ње ном здра вљу.

По да ци и ис ку ства зе ма ља у тран зи ци ји ука зу ју на 
про па да ње ве ли ких пред у зе ћа (ко ја су би ла но си о ци 
ква ли тет них слу жби ме ди ци не ра да), на раст не за по
сле но сти и си ро ма штва, на по ја ву не пот пу ног или при
вре ме ног рад ног од но са (без аде кват не за шти те здра
вља на рад ном ме сту), на раст бро ја ма лих и сред њих 
пред у зе ћа (где је че сто не до вољ на свест о зна ча ју за
шти те здра вља рад ни ка), на раст „ра да на цр но“, на раст 
ати пич них об ли ка ра да и рад них од но са (са мо за по
шља ва ње, рад у ку ћи, рад у по ро дич ном пред у зе ћу), на 
пад ква ли те та ра да ме ди ци не ра да (али и ње не до ступ
но сти и об у хва та рад не по пу ла ци је), на не ја сну и не
до вољ ну ле ги сла ти ву ко ја ре гу ли ше област здрав стве
не за шти те рад не по пу ла ци је.

По сле ди це ових трен до ва огле да ју се у по ра сту бро ја 
по вре да на ра ду (чак и у усло ви ма сма ње не про из вод
ње и про дук тив но сти), ка ко у ве ли ким та ко и ма лим и 
сред њим пред у зе ћи ма, у по ра сту про фе си о нал них обо
ље ња, у по ра сту бро ја бо ле сти у ве зи с ра дом, по ра ста 
сто пе од сут но сти с по сла и што је још ва жни је по ра сту 
ин ва ли ди зи ра ња и сма ње њу за по шљи во сти рад ни ка.

На ве де не трен до ве пра те ви со ки тро шко ви ле че ња 
и раз ли чи ти дру ги из да ци и да ва ња, све до нео ства ре
ног до хот ка. Про це не Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да 
ука зу ју да се са мо по овом осно ву гу би око 4 од сто бру
то на ци о нал ног до хот ка.

Уз на пред на ве де но, ис ку ства зе ма ља у тран зи ци ји из 
обла сти не ми нов них ре фор ми со ци јал ног, здрав стве
ног, пен зиј ског и ин ва лид ског си сте ма ука зу ју да зах те
ви за „бр зим сма ње њем јав не по тро шње“ до во де до: 

– сма ње них из два ја ња за за шти ту здра вља на ра ду 
(ко ја има озбиљ не и ду го роч не ре пер ку си је), 

– не по што ва ња ми ни му ма ме ђу на род них стан дар да 
ко ји су де фи ни са ни до ку мен ти ма Свет ске здрав стве не 
ор га ни за ци је и Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да, 

– за по ста вља ња па чак и де ли мич ног уки да ња по сто
је ће ин фра струк ту ре ме ди ци не ра да, 

– „пре ба ци ва ња“ фи нан си ра ња ове де лат но сти на 
пред у зе ћа (че сто у про па да њу) и пред у зет ни ке (не ин

фор ми са не или не за ин те ре со ва не) чи ме се до дат но 
оте жа ва спро во ђе ње пре вен тив них ме ра и ме ра очу
ва ња здра вља рад ни ка.

Због све га на ве де ног, план на ших ак тив но сти ће и у 
то ку 2010 го ди не би ти усме рен на ре ша ва ње на го ми
ла них про бле ма из ове обла сти. Тер мин здра вље на ра
ду тра ди ци о нал но под ра зу ме ва очу ва ње и уна пре ђе ње 
здра вља и рад не спо соб но сти рад ни ка, али и уна пре ђе
ње рад не сре ди не и ства ра ње без бед них и здра вих рад
них ме ста. Глав ни но си лац здра вља на ра ду је су слу
жбе ме ди ци не ра да.

Ини ци ја ти ва ко ја је по кре ну та из Ни ша и на шег За
во да уро ди ла је фор ми ра њем Ре пу блич ке струч не ко
ми си је за ме ди ци ну ра да ко ју је име но ва ло Ми ни стар
ство здра вља са за дат ком да у кон так ту са од го вор ним 
ли ци ма Ми ни стар ства здра вља и ра да, да је пред ло ге 
за уна пре ђе ње ме ди ци не ра да и од го во ре на сва спор
на пи та ња ко ја се ти чу ове обла сти. 

Та ко ђе, пред ло жи ли смо да се хит но при ђе из ра ди 
нео п ход них до ку ме на та ко ја не до ста ју и ко ја про ис ти
чу из до ку ме на та ме ђу на род них ор га ни за ци ја (На ци о
нал на стра те ги ја здрав стве не за шти те рад ноак тив ног 
ста нов ни штва, На ци о нал ни ак ци о ни план о здрав стве
ној за шти ти на ра ду, За ко ни о оба ве зном здрав стве ном 
оси гу ра њу за шти те здра вља на ра ду и др.). 

По чет ком ове го ди не је из ра ђе на На ци о нал на стра
те ги ја здрав стве не за шти те рад ноак тив ног ста нов ни
штва као до ку мент ко ји тре ба да до не се Вла да Ре пу
бли ке Ср би је на пред лог Ре пу блич ке струч не ко ми си је. 
Из На ци о нал не стра те ги је тре ба да про ис тек ну сва ва
жна до ку мен та из обла сти здрав стве не за шти те рад
ноак тив ног ста нов ни штва.

То је, на да мо се и увод у ко нач но уре ђе ње и ја сну ле
ги сла ти ву ко ја ре гу ли ше област здрав стве не за шти те 
рад ноак тив не по пу ла ци је.

У скла ду са За ко ном о здрав стве ном оси гу ра њу („Слу
жбе ни гла сник РС бр. 107/05 и 109/05) и За ко ном о здрав
стве ној за шти ти („Слу жбе ни гла сник РС бр. 107/05) ко ји 
су сту пи ли на сна гу де цем бра 2005. го ди не, спе ци фич
на здрав стве на за шти та ко ју пру жа ју слу жбе ме ди ци не 
ра да не пред ста вља ју пра во из оба ве зног здрав стве ног 
оси гу ра ња, већ ову вр сту здрав стве не за шти те фи нан
си ра по сло да вац из сво јих сред ста ва.

У овим те шким вре ме ни ма, ка да се јав но го во ри о 
оп штој не за по сле но сти, ло шем ста њу у при вре ди, еко
ном ској кри зи и све ве ћем си ро ма штву, Ми ни стар ство 
здра вља на ме ра ва да нај ва жни ји ре сурс зе мље, здра вље 
рад но ак тив ног де ла ста нов ни штва и бри гу о ње му, пре
пу сти при вред ни ци ма и вла сни ци ма сред њих и ма лих 
пред у зе ћа, по угле ду на ви со ко ра зви је не зе мље, где на
жа лост Ср би ја у овом тре нут ку не при па да.

У Ср би ји је те шко при ме њив мо дел раз ви је них зе
ма ља да нас, ка да се ве ћи на ста нов ни штва углав ном 
бо ри за ег зи стен ци јал ни оп ста нак. Ко тре ба да бри не 
о здра вљу рад ни ка? По сло да вац или др жа ва? Ми сма
тра мо да то мо ра да чи ни др жа ва пре ко ре сор ног ми
и стар ства – Ми ни стар ства здра вља. 

За то је наш пред лог да се на ја вље на из ме на у фи нан
си ра њу слу жби ме ди ци не ра да од ло жи до до но ше ња 
на пред на ве де них до ку ме на та, а да се у ме ђу вре ме ну 
утвр ди ми ни мум ак тив но сти из обла сти спе ци фич не 
здрав стве не за шти те за по сле них (дру штве на бри га за 
здра вље на ни воу по сло дав ца) ко ји би се фи нан си рао 
из бу џе та Ре пу бли ке (и дру гих сред ста ва) и ти ме обез
бе дио ми ни мум пре вен ти ве за за по сле не ко ји ра де под 
по ве ћа ним ри зи ком – а чи ји су по сло дав ци нај че шће 
у фи нан сиј ски нај те жем по ло жа ју.

Др сци. Љубодраг радевић,
директор Завода за здравствену

заштиту радника, Ниш
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Т
е шко је у исто ри ји ме ди ци не на ћи лич ност та
кве ши ри не и де ло ва ња, тог ути ца ја и то ли ке де
ло твор но сти. Др Вла дан Ђор ђе вић оста вио је ду
бо ке тр а го ве у срп ској ме ди ци ни де вет на е стог 

ве ка. Ро ђен у Бе о гра ду 1844. го ди не био је пред о дре
ђен да бу де ле кар.

Отац му по ти че из се вер не Грч ке, био је ле кар ски по
моћ ник у срп ској вој сци. Си ну је по ре ђе њу дао име Хи
по крат, са же љом да бу де ле кар, као онај чу ве ни ан тич
ки фи ло зоф и ле кар. То име је Ђор ђе вић но сио све до 
ма ту ре, ка да је на пред лог Ђу ре Да ни чи ћа про ме нио 
да бу де „по срп ски“ Вла дан

Под ути ца јем Јо си фа Пан чи ћа опре де лио се за сту
ди је ме ди ци не у Бе чу. Био је вр ло за па жен мла ди књи
жев ник још у вре ме гим на зиј ског шко ло ва ња, до био је 
на гра ду за књи жев ни пр ве нац од кне за Ми ха и ла Обре
но ви ћа. За вре ме сту ди ја опре де лио се за хи рур ги ју, ко
ју је спе ци ја ли зи рао код чу ве ног про фе со ра Билрота. 
Да би уса вр шио хи ру р шко зна ње, уз до зво лу срп ске 
вла де оти шао је на „рат но кр ште ње“ у фран цу скопру
ски рат, укљу чив ши се у пру ски са ни тет.

Ратно крштење

Вр ло успе шно је ор га ни зо вао рат ну бол ни цу код 
Франк фур та, због че га је до био чин и по хва лу чу ве ног 
хи рур га Лангебека.

По по врат ку у Ср би ју, био је кра ће вре ме у не ми ло
сти ре жи ма па је отво рио при ват ну прак су. По ка зао се 
као вр ло успе шан и аги лан ле кар. Био је уочен од стра
не гра ђа на али и вла да ју ће ели те.

При мљен је у вој ску, а по том уна пре ђен за двор ског 
ле ка ра. Го ди не 1872. на пи сао је и пу бли ко вао књи гу „Са
ни тет ски по сло ви у Ср би ји“ ко ја је иза зва ла жуч не по
ле ми ке, а Вла дан ле ги ти ми сан као ле кар ко ји же ли и 
хо ће да про ме ни жа ло сно ста ње здрав стве не за шти
те у Ср би ји. Др Вла дан Ђор ђе вић је дао сли ку не са мо 
ле кар ске слу жбе, не го и со циоеко ном ског ста ња срп
ског ста нов ни штва.

ВЕ ЛИ КА НИ НА ШЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ – ВЛА ДАН ЂОР ЂЕ ВИћ (1844–1930) 
ХИ РУРГ КО ЈИ ЈЕ БИО „ВЕ ћИ ЗА ГЛА ВУ“ ОД СВО ЈИХ СА ВРЕ МЕ НИ КА 

БИО ЈЕ СВЕ ОСИМ 
„КРА ЉА И ПА ТРИ ЈАР ХА“
// ПО РО ЂЕ ЊУ ДАТО МУ ЈЕ ИМЕ ХИ ПО КРАТ, СА ЖЕ ЉОМ ДА БУ ДЕ ЛЕ КАР. ТО ИМЕ 
ЈЕ ЂОР ЂЕ ВИћ НО СИО СВЕ ДО МА ТУ РЕ, КА ДА ЈЕ НА ПРЕД ЛОГ ЂУ РЕ ДА НИ ЧИ ћА 
ПРО МЕ НИО ДА БУ ДЕ „ПО СРП СКИ“ ВЛА ДАН // ПОД УТИ ЦА ЈЕМ ЈО СИ ФА ПАН ЧИ ћА 
ОПРЕ ДЕ ЛИО СЕ ЗА СТУ ДИ ЈЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ У БЕ ЧУ // У АПРИ ЛУ 1872, УЗ ВЕ ЛИ КУ 
ДИ ПЛО МАТ СКУ ВЕ ШТИ НУ И СТР ПЉЕ ЊЕ УС ПЕО ЈЕ ДА ФОР МИ РА СРП СКО 
 ЛЕ КАР СКО ДРУ ШТВО – ПР ВУ АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈУ ЛЕ КА РА НА БАЛ КА НУ //

Корак испред свог времена: др Владан Ђорђевић 

>>> Го ди не 1876. др Вла дан Ђор ђе вић 
осно вао Дру штво цр ве ног кр ста ср би је <<<
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Из нео је оштру кри ти ку са ни тет ских вла сти на чи јем 
че лу се та да на ла зио др Сте ван Ми ли са вље вић. Кри ти ка 
ни је оста ла без од го во ра, па је по до бром „срп ском„оби
ча ју иза зва ла ви ше ме сеч ну по ле ми ку, ко ја ни је оста ви
ла рав но ду шним ни ван ме ди цин ског кру го ве.

Да би до ка зао ка ко ни је су ви кри ти зер, др Вла дан 
Ђор ђе вић се дао на по сао. На пи сао је про грам мо дер
ни за ци је срп ског са ни те та кроз ле кар ске асо ци ја ци је. 
Већ у апри лу 1872, са мно го на по ра, уз ве ли ку ди пло

мат ску ве шти ну и стр пље ње ус пео је да фор ми ра СРП
СКО ЛЕ КАР СКО ДРУ ШТВО – пр ву асо ци ја ци ју ле ка ра 
на Бал ка ну. Осни вач кој скуп штит ни при су ство ва ло је 
15 ле ка ра, по ти ца ли су из пет на ци о нал но сти. Ста тут 
је на пи сао др Вла дан Ђор ђе вић а одо брио га Ми ни стар 
уну тра шњих де ла. За пред сед ни ка Срп ског ле кар ског 
дру штва иза бран је Аћим Ме до вић ле кар ви со ке струч
не и мо рал не ре пу та ци је.

Том при ли ком осно ван је „Срп ски ар хив“ ча со пис ко
ји тра је до да на шњег да на, је дан од нај ста ри јих и нај
ду го веч ни јих ме ди цин ских ча со пи са у све ту. Др Вла
дан Ђор ђе вић је пу них 25 го ди на бри нуо о из ла ску и 
фи нан си ра њу овог ча со пи са. Био је ње гов уред ник и 
аги лан струч ни са рад ник.

Прва школа за болничаре

Го ди не 1876. др Вла дан Ђор ђе вић је осно вао Дру штво 
цр ве ног кр ста Ср би је. Ово ху ма но удру же ње од и гра ло 
је зна чај ну уло гу у срп ско тур ским ра то ви ма и ка сни
је у ре ша ва њу со ци јал них пи та ња си ро ма шног ста нов
ни штва срп ских се ла и гра до ва.

Дру штво цр ве ног кр ста по ста ло је но си оц здрав стве
ног про све ћи ва ња срп ског на ро да. У окви ру дру штва 
вр ше на је струч на еду ка ци ја за пр ву по моћ бо ле сни
ма и ра ње ни ци ма.

>>> ма ло је по зна та чи ње ни ца да је 
др Ђор ђе вић био пред сед ник бе о град ске 
оп шти не, ини ци рао уво ђе ње плин ског 
све тла, ка на ли за ци је и во до во да, 
кал др ми са ње бе о град ских ули ца, из ме стио 
је гро бље са Та шмај да на, на Но во гро бље 
ко га ста ри ји пам те као „Вла да но вац“ <<<

Први лекар с чином пуковника Српске 
војске – др Владан Ђорђевић

Ма ло је по зна то да је др Ђор ђе вић био и пред сед ник Бе о град ске оп шти не
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Од 1872. до 1877. го ди не др Вла дан Ђор ђе вић се ан га
жо вао у ор га ни за ци ји вој ног са ни те та. Ве ли ке су ње
го ве за слу ге на овом по љу. Осно вао је пр ву шко лу за 
бол ни ча ре, на ко јој је и пре да вао. Из бо рио се за ува
жа ва ње вој них ле ка ра, њи хо во на пре до ва ње у офи
цир ској хи е рар хи ји и по ло жа ју. Тре ба на по ме ну ти да 
у срп ској вој сци до Вла да на Ђор ђе ви ћа ле кар ни је мо
гао има ти ве ћи чин од ма јор ског, др Вла дан је пр ви до
био чин пу ков ни ка срп ске вој ске. Ути цај др Вла да на 
Ђор ђе ви ћа у Ср би ји био је ве ли ки, не због по ли тич ке 
сна ге већ због ди на ми ке, ак ци је и ор га ни за ци је све га 
че га се при хва тио.

 Био је ко рак ис пред сво га вре ме на и „ве ћи за гла ву“ 
од сво јих са вре ме ни ка. Био је чо век ре не сан сног обра
зо ва ња и мо дер них иде ја. Хтео је да фе у дал ну 
Ср би ју, мо дер ним ре фор ма ма и са вре ме
ним раз ми шља њи ма уве де у Евро пу.

Го ди не 1882. фор ми рао је у Бе о гра ду 
„Срп ско дру штво за бор бу и гим на сти
ку“, из тог ко рена широм Ср би је по че
ла су да се осни вају ра зна спорт ска 
дру штва од „Со ко ла“ до „Ду ша на сил
ног“. Осни ва ње спорт ских дру шта ва 
би ло је у функ ци ји здра вља и здрав
стве не кул ту ре срп ске омла ди не.

Зна чај ан по ду хва т др Вла да на Ђор
ђе ви ћа сва ка ко је и до но ше ње за ко на 
„О на род ном са ни тет ском фон ду“ и „О 
чу ва њу на род ног здра вља“. Био је аутор 
оба ова за ко на. Тре ба ло је мно го тру да, 
зна ња и ве шти не да На род на скуп шти на 
усво ји ове мо дер не за кон ске ак те. Исто ри
ча ри здрав ства сма тра ју да су та два 
ак та – за ко на нај ве ћи успех 
здрав стве не по ли ти ке 
Ср би је у де вет на е
стом ве ку. Би ли су 
то са вре ме ни по
гле ди на по тре бе 
ста нов ни штва за 
здрав стве ном за
шти том и са ни тар
ним про пи си ма. Оце
ње ни су у ме ђу на род ној 
јав но сти као нај на пред ни ји 
на европ ском кон ти нен ту. 

На жа лост, ни ка да у це ло сти 
ни су при ме ње ни.

Увео јавну расвету

Ма ло је по зна та чи ње ни ца да је 
др Вла дан Ђор ђе вић био пред сед
ник Бе о град ске оп шти не. Иако се 
крат ко вре ме за др жао на том по ло жа ју 
учи нио је мно го да се наш глав ни град тран сфор ми
ше, из сред ње ве ков не тур ске ка са бе у мо дер ни европ
ски град.

Ини ци рао је уво ђе ње плин ског све тла, ка на ли за ци
је и во до во да, кал др ми са ње бе о град ских ули ца. Да на
шњи „Сту дент ски парк“ де ло је др Вла да на Ђор ђе ви
ћа. Из ме стио је гро бље са Та шмај да на на пе ри фе ри ју 
Бе о гра да. Ста ри Бе о гра ђа ни су Но во гро бље упам ти ли 
као „Вла да но вац“.

У сво јој бо га тој по ли тич кој ка ри је ри др Вла дан Ђор
ђе ви ћа био је све осим „кра ља и па три јар ха“ ка ко су не 
без за ви сти го во ри ли ње го ви по ли тич ки про тив ни ци. 
Исто ри ја га је ле ги ти ми са ла као кон зер ва тив ног обре
но ви ћев ца, што га је по па ду ди на сти је Обре но ви ћа ста
ви ло ад ак та.

Про жи вео је још три де сет го ди на XX ве ка. До жи вео 
је да се оства ри ње го ва иде ја о ме ди цин ском фа кул те
ту у Бе о гра ду. Го ди не 1925. пр ви де кан тог фа кул те та др 
Ми лан Јо ва но вић Ба тут, уру чио је др Вла да ну Ђор ђе ви
ћу пр ву ди пло му – по ча сну.

Сва ки објек тив ни исто ри чар срп ске књи жев но сти не 
би мо гао за о би ћи Вла да на Ђор ђе ви ћа као књи жев ног 
ства ра о ца XIX и XX сто ле ћа. Пре ма об ја вље ним тек сто
ви ма Вла дан је нај плод ни ји срп ски пи сац. Пе дант ни 
ста ти сти ча ри за бе ле жи ли су да је ње гов текст по пу нио 
24.000 штам па них стра ни ца.

Пи сао је при че, пе сме, драм ске тек сто ве, ро ма не, 
есе је, кри ти ке. Нај за па же ни је ње го во де ло је „Исто ри
ја срп ског са ни те та“ у три то ма. Пу них два де сет пет го
ди на уре ђи вао је и из да вао књи жев ни ча со пис „ОТАЏ

БИ НА“ у ко ме су сво ја књи жев на де ла об ја вљи ва ли 
Змај, Ну шић, Ве сели но вић, бра ћа Илић и мно ги 

дру ги зна чај ни и за бо ра вље ни пи сци срп ских 
кљи га. На жа лост, Јо ван Скер лић „за бо ра вио“ је 
да  спо ме не др Вла да на Ђор ђе ви ћа у „ Исто
ри ји срп ске кљи жев но сти“.

Спомен плоча

На кра ју овог тек ста о пр вом срп ском хи
рур гу осни ва чу мно гих асо ци ја ци ја, др жав
ни ку и ди пло ма ти, књи жев ни ку и ху ма ни

сти, тре ба, не без гор чи не 
спо ме ну ти чи ње ни цу да 

је непра вед но за по ста
вљен. У род ном Бе

о гра ду не ма ули це 
ни уста но ве са ње
го вим име ном.

За хва љу ју ћи агил
но сти на чел ни ка и 

ле ка ра ВМА по во дом 
обе ле жа ва ња 165. го ди на 

ро ђе ња по диг нут је спо ме
ник др Вла да ну Ђор ђе ви ћу 

ис пред ове уста но ве. Вред на 
је хва ле и спо ме на по др шка 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је и ње

не ди рек то ри це др Та тја не Ра
до са вље вић да се на ула зу у Но
во гро бље по ста ви спо мен пло ча 
са брон за ним ли ком др Вла да на 

Ђор ђе ви ћа.
Ко мо ра је у ту свр ху ор га ни зо ва ла „До

на тор ско ве че“ где су ле ка ри да ли при лог за ре а ли за
ци ју ове ак ци је. На 165 го ди на од ро ђе ња от кри ве на је 
спо мен пло ча и на тај на чин из за бо ра ва „из ву чен“ др 
Вла дан Ђор ђе вић, нај по зна ти је име срп ске ме ди ци не 
у ње ном тра ја њу кроз три сто ле ћа.

Ака де ми ја ме ди цин ских на у ка Ср би је – СЛД у по во
ду 165 го ди на од ро ђе ња, ор га ни зо ва ла је на уч ни сим
по зијум, а ауто ри В. Јо ка но вић и М. Јев тић на пи са ли су 
и мо но гра фи ју „ДР ВЛА ДАН ЂОР ЂЕ ВИћ У ЦИ ВИЛ НОМ 
И ВОЈ НОМ СА НИ ТЕ ТУ СР БИ ЈЕ“.

Покренута је иницијатива да се јед ној од бе о град ских 
ули ца да име др Вла да на Ђор ђе ви ћа. На да мо се да ће 
се и то до го ди ти, за слу жио је др Ђор ђе вић ве ће при зна
ње и по што ва ње срп ског на ро да. 

 Др Вла ди мир јо ка но вић

>>> У род ном бе о гра ду не ма 
ули це ни уста но ве са ње го вим 
име ном <<<
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// ОСНИ ВА ЊЕ БОЛ НИ ЦЕ 
У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ КАО 
И БРОЈ НЕ ИН СТИ ТУ ЦИ ЈЕ 
У ОВОМ ГРА ДУ, 
ЗА ПО ЧЕО ЈЕ КНЕЗ 
МИ ЛОШ ОБРЕ НО ВИћ 
А НА СТА ВИ ЛИ СУ 
ЊЕ ГОВ СИН МИ ХАЈ ЛО 
И КЊЕ ГИ ЊА ЈУ ЛИ ЈА //

Н
а ини ци ја ти ву Oкружне по дру
жни це Срп ског ле кар ског дру
штва у Кра гу јев цу, у то ку је 
из ра да хро ни ке по во дом 150 

го ди на од осни ва ња бол ни це у Кра гу
јев цу, као пр ве стал не ци вил не бол ни
це у Ср би ји. Де ло ће би ти про мо ви са
но у окви ру „Ок то бар ских здрав стве них 
да на“ у Кра гу јев цу.

Уред ник ове хро ни ке, проф. др Зо
ран Ма то вић књи гу је на ја вио као ка
пи тал но де ло за бу дућ ност, све до чан
ство о раз во ју сва ке ме ди цин ске гра не 
по на о соб, о раз во ју здрав стве них уста
но ва, шко ла, ме ди цин ских ча со пи са у 
Кра гу јев цу у про те клих век и по. Ре зул
тат је ду го го ди шњег ра да на ко ме ра ди 
ви ше од 30 ауто ра.

Осни ва ње бол ни це у Кра гу јев цу, ко ја 
је би ла пр ва у Ср би ји, као и број не ин
сти ту ци је у овом гра ду, за по чео је кнез 
Ми лош Обре но вић а на ста ви ли су ње
гов син Ми хај ло и кње ги ња Ју ли ја. Та
ко је 1860. го ди не на про сто ру да на шњег 
„Ми ло ше вог вен ца“ осно ва на  бол ни ца 
ко ја је та да има ла шест а по том два на
ест кре ве та за па ци јен те. Па ци јен те су 
ле чи ли нај у че ни ји ле ка ри у то вре ме 
ко ји су сту ди ра ли ме ди ци ну ван гра ни
ца Ср би је. Та бол ни ца пред ста вља пре
те чу не са мо да на шњег Кли нич ког цен
тра Кра гу је вац, већ свих здрав стве них 
уста но ва у цен трал ној Ср би ји. 

За ин те ре со ва ни чи та о ци има ће мо
гућ ност да свој при ме рак хро ни ке обез
бе де у прет пла ти. Це на књи ге по из ла
ску из штам пе из но си ће 1250,00 ди на ра 
а у прет пла ти 850,00 ди на ра. 

 Мр сци. мед. др Го ран илић
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ХРО НИ КА ПО ВО ДОМ 150 ГО ДИ НА                    КРА ГУ ЈЕ ВАЧ КЕ БОЛ НИ ЦЕ

Пр ва стал на 
ци вил на 
бол ни ца 
у Ср би ји

>>> На про сто ру да на шњег „ми ло ше вог вен ца“ 
1860. го ди не осно ва на је бол ни ца ко ја је та да има ла 
шест а по том два на ест кре ве та за па ци јен те <<<
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ХРО НИ КА ПО ВО ДОМ 150 ГО ДИ НА                    КРА ГУ ЈЕ ВАЧ КЕ БОЛ НИ ЦЕ

>>> Па ци јен те су ле чи ли 
нај у че ни ји ле ка ри у то 
вре ме, ко ји су сту ди ра ли 
ме ди ци ну ван гра ни ца 
ср би је <<<
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Х
и по крат, ан тич когрч
ки ле кар из до ба Пе ри
кла, сма тра се јед ним 
од нај зна чај ни јих лич

но сти у исто ри ји ме ди ци не. До 
да нас ва жи за уте ме љи ва ча мо
дер не ме ди ци не, тј. ме ди ци не 
као на у ке, те с пра вом овог грч
ког ле ка ра сма тра ју „оцем ме
ди ци не“.

О са мом Хи по кра то вом жи
во ту се ма ло зна, но оп ште при
хва ће но ми шље ње исто ри ча ра 
је да је ро ђен око 460. го ди не на 
остр ву Ко су (Κως), где је и по
стао по зна ти ле кар и на став ник 
ле кар ског по зи ва. О ње го вом 
жи во ту ко ри сне ин фор ма ци је 
до би ја мо од ње го вог пр вог би
о гра фа, грч ког ги не ко ло га из 
дру гог ве ка но ве ере Со ра ну са из Ефе са, а та ко ђе и из 
спи са Ари сто те ла из ИВ ве ка пре но ве ере. По да ци о 
жи во ту и лич но сти Хи по кра та та ко ђе по сто је и у де
ли ма на пи са ним мно го ка сни је по сле ње го ве смр ти у 
де ли ма Це це са у 12. ве ку но ве ере.

Та ко Со ра нус пи ше да је Хи по кра тов отац Хе ра клид ле
кар, а ње го ва мај ка Прак си те ла је ћер ка Ти ца на. Два Хи
по кра то ва си на, Те са лус и Дра ко, као и ње гов зет, По ли
бус су би ли ње го ви сту ден ти. Пре ма Га ле ну, По ли бус је 
био пра ви Хи по кра тов на след ник, док су оба ње го ва си на 
има ла си но ве ко ји су но си ли ње го во име  Хи по крат.

По Со ра ну су, Хи по крат је учио ме ди ци ну од свог 
оца и де де. Ве ро ват но је по ха ђао пре да ва ња, ве жбе у 

Аскле пи е о ну (Аскле пи је нов 
или Еску ла пи јев храм) на Ко
су и узи мао лек ци је од тра
киј ског ле ка ра, у то вре ме чу
ве ног, Хе ро ди ку са, као и од 
со фи сте Гор ги ја. 

По зна то је да је за свог жи
во та нај ви ше под у ча вао на 
свом род ном остр ву, али је та
ко ђе и мно го пу то вао по це лој 
ан тич кој Грч кој, Егип ту, Ма
лој Ази ји, Ли би ји и сте као ве
ли ку сла ву. Мно ге за бе ле же не 
при че и до га ђа ји из Хи по кра
то вог жи во та, не ма ју исто риј
ску по твр ду и све се не мо гу 

сма тра ти за исти ни те, иако се спо ми њу у мно гим мо
дер ним тек сто ви ма. Сва ка ко да је нај по зна ти ја она о 
ве ли ком по жа ру ко ји је под мет нут по Хи по кра то вом 
на ло гу у Ати ни за вре ме ве ли ке епи де ми је ку ге, као 
ме ра дез ин фек ци је, што је до при не ло сла ма њу епи де
ми је и спа са ва њу Ати не.

При ча о дру гом по жа ру у ко ме је стра дао ње гов 
храм на Ко су са це ло куп ном би бли о те ком, а ко ји је 
та ко ђе под мет нут по Хи по кра то вом на ло гу, да би 
он на вод но, са чу вао ме ди цин ска зна ња са мо за се
бе, да нас се сма тра пот пу ном не и сти ном. На и ме, о 
епи де ми ји ку ге у Ати ни, по сто је по у зда ни исто риј
ски до ка зи, ова дру га ле ген да не ма ни ка кву исто риј
ску под ло гу. Шта ви ше сма тра се да је она пла си ра на 
од ње го вих не ис то ми шље ни ка и не при ја те ља у ци
љу ње го ве ком про ми та ци је. Умро је у по кра ји ни Те
са ли ји, ве ро ват но у до би од 83 или 90 го ди на. Са хра

НЕ ПО ЗНА ТО О ПО ЗНА ТИ МА „ОТАЦ МЕ ДИ ЦИ НЕ“ СА КО СА

ЛЕ КАР ЈЕ СЛУ ГА 
И ТУ МАЧ ПРИ РО ДЕ
// ПО СЕ БАН, МО ЖЕ СЕ РЕ ћИ НЕ ПРО ЦЕ ЊИВ ЗНА ЧАЈ ХИ ПО КРА ТО ВЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ 
ЈЕ У КЛИ НИЧ КОЈ ПРАК СИ // „ОТ КРИ ВА ЊЕ БО ЛЕ СТИ (DIAGNOSIS) ОБА ВЉА СЕ 
ПО СМА ТРА ЊЕМ И ЗА ПА ЖА ЊЕМ (ANAMNESIS), АЛИ НЕ ГЛЕ ДА ЊЕМ У ЗВЕ ЗДЕ И 
У ДИМ СА ЖР ТВЕ НИ КА, ВЕћ У БО ЛЕ СНИ КА, СВО ЈИМ ОЧИ МА (VISITATIO), УШИ МА 
(AUSCULTATIO), НО СЕМ (OLfACIO), УСНА МА (DEGUSTATIO), РУ КА МА (PALPATIO)”!!! //

Хи по крат 
(грч.Ίπποκράτης), 
рад Петера Паула 
Рубенса, 1638.

Ан тич ки грч ки ин стру ме на ти: 
атре фин, бскал пе ли

Др во, пла та на у гра ду Ко су 
ис под ко га је Хи по крат„ра дио“

Еску ла пи јев, гр. Áσκληπιόν) 
храм на остр ву Кос
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њен је по ред Ла ри се где је би ла и из гра ђе на гроб ни ца. 
Да нас ни је мо гу ће утвр ди ти тач но ме сто ње го вом гро
бу, а на остр ву Ко су мо же се и да нас ви де ти из вор и по
ред ње га та бла са Хи по кра то вим име ном.

Сва ме ди цин ска де ла ко ја се при пи су ју Хи по кра ту са
ку пље на су у збир ци ко ја но си ње го во име, Corpus Hip
pocraticum. Ово де ло са др жи спи се ко ји су од IV ве ка п. 
н. е би ли при руч на би бли о те ка ле ка ра и да ли осно ву за 
тер ми но ло ги ју ко ја још и по сле ско ро 2500 го ди на ва жи. 
Те шко је ме ђу тим из дво ји ти оно што при па да са мо Хи
по кра ту. Са ми ан тич ки ле ка ри, пре све га Га лен уви де ли 
су да сва де ла ни су по ти ца ла од Хи по кра та.

Ана ли зе мо дер них исто ри ча ра го во ре да је Corpus 
Hippocraticum хе те ро ген, што би мо гло да зна чи да спи
си не по ти чу од истог ауто ра. Глав ни спи си од сли ка
ва ју уче ње Еску ла пи је ве шко ле са Ко са. Бо ле сни ор
га ни зми се по сма тра ју као це ли не, да је се прог но за и 
утвр ђу је за ко ни тост па то ло шких про це са, док је ле че
ње кон зер ва тив но, ди је тет ско са усме ра ва њем на ја ча
ње ор га ни зма као це ли не. У дру гим де ло ви ма су за сту
пље не иде је о ху мо рал ној те о ри ји по стан ка бо ле сти, а 
у не ким је пне у ма зна чај на. По сто је и спи си ко ји чи не 
рас пра ве спе ку ла тив ног и фи ло соф ског ка рак те ра из 
пред со кра то вог вре ме на. Сва де ла су пи са на грч ким је
зи ком јон ског ди ја лек та ма да има и оних са ма њим је
зич ким раз ли ка ма. Не ка де ла су у ви ду при руч ни ка са 
на уч ним рас пра ва ма за про фе си о нал не ле ка ре а не ка 
за сту ден те и ши ро ку пу бли ку. 

Хи по кра то ва ле кар ска етика 

Но без об зи ра на ове из не те по дат ке не сум њи во да 
је ве ћи на спи са Хи по кра то во де ло, док су оста ла, де
ла ње го вих уче ни ка ко ји су по те кли из ње го ве шко
ле (Хе ро дик, Прак са го ра, Те сал, По ли бус). Сва де ла су 
на пи са на од V до III ве ка п. н. е, што го во ри о њи хо вој 
аутен тич но сти, и од та да су ге не ра ци ја ма ле ка ра глав
ни из вор ме ди цин ског зна ња. Хи по кра то ва де ла има ју 
мно го то га за јед нич ког, ме ђу соб но су по ве за на, стро
го су на уч на и осу ђу ју ле че ње ма ги јом а при зна ју при
ро ду(physis) те се с пра вом мо же го во ри ти о по сто ја њу 
Хи по кра то ве ме ди ци не.

Бо лест се по сма тра као би о ло шка по ја ва ко ја се де
ша ва по за ко ни ма при ро де, али про тив хар мо ни је ор
га ни зма и око ли не. „При ро да се са сто ји из че ти ри еле
мен та: ва зду ха, ва тре, во де и зе мље, а чо век се са сто ји 
из чвр стих де ло ва (ко сти, мем бра не, крв них су до ва, 
ме са) и теч них де ло ва или со ко ва (кр ви, слу зи, жу те и 
цр не жу чи)”. Нај че шће, бо лест се сво ди на дис кра зи
ју, по ре ме ћај од но са те ле сних со ко ва, њи хо ве ко ли чи
не, ста ња, из гле да итд. У то ку дис хар мо ни је ор га ни
зам на сто ји да ус по ста ви по ре ме ће ну рав но те жу тј. он 
је ак ти ван у про це су ус по ста вља ња пра вил ног од но са 
си ла, од но сно у про це су оздра вље ња. Из ово га се на
слу ћу је не што што се у мо дер ној ме ди ци ни на зи ва хо
ме о ста за! У Хи по кра то вим де ли ма опи са не су бо ле
сти пра ће не по ви ше ном те ле сном тем пе ра ту ром где 
се мо гу пре по зна ти: ти фус, пу ер пе рал на сеп са, ма ла
ри ја, пне мо ни ја, ту бер ку ло за и др. Та ко ђе се мо гу на
ћи из ван ред ни опи си бо ле сти као што су: иле ус, те та
нус, гихт, епи леп си ја, це ре брал на апо плек си ја, оти тис, 
ре у мат ска обо ље ња.

По се бан, мо же се ре ћи не про це њив зна чај Хи по кра
то ве ме ди ци не је у кли нич кој прак си. „От кри ва ње бо
ле сти (diagnosis) оба вља се по сма тра њем и за па жа њем 
(anamnesis), али не гле да њем у зве зде и у дим са жр тве
ни ка, већ у бо ле сни ка, сво јим очи ма (visitatio), уши ма 
(aulscutatio), но сем (olfacio), усна ма (degustatio), ру ка
ма (palpatio)”!!! Хи по крат ка же: „Тре ба на сло ни ти уво са 
стра не груд ног ко ша и за др ма ти бо ле сни ко во ра ме, па 

Ј
е дан од нај ва жни јих и нај зна чај ни јих тек сто
ва у Corpus Hippocraticumу је сва ка ко пр ва по
зна та ко ди фи ка ци ја на че ла ле кар ске ети ке да
та у тек сту под на зи вом „Хи по кра то ва за кле тва“. 

Сма тра се да Хи по кра то ва за кле тва по ти че од пи
та го реј ске фи ло соф ске шко ле и да су је уоби ча је но 
по ла га ли сви ле ка ри па и сам Хи по крат при сту
па њу у ле кар ско дру штво Еску ла пи је ве шко ле на 
остр ву Ко су. Хи по кра то ва за кле тва је ин ди ви ду а
ли стич ка, ле кар има две вр сте оба ве за, пре ма бо
ле сни ку и пре ма ко ле га ма!!! По зи ва ња на бо жан
ства и оба ве зе нео да ва ња ме ди цин ских са зна ња 
они ма ко ји не по ло же за кле тву упу ћу је на ду бо ки 
мо рал ни став и схва та ња та да шњег дру штва (при
ват ност па ци је на та и от клон пре ма ла и ци ма и на
дри ле кар ству!). Хи по кра то ва за кле тва је ве ко ви ма 
би ла етич ки узор свим ле ка ри ма те је до но си мо у 
це ли ни у ори ги нал ној вер зи ји:

Хи по кра то ва за кле тва:
Ку нем се Апо ло ном ле ка ром, Аскле пи јем, Хи ге

јом, и Па на ке јом, и за све до ке узи мам све бо го ве, и 
све бо ги ње, да ћу се у скла ду са сво јим спо соб но сти
ма и сво јим ра су ђи ва њем др жа ти ове За кле тве.

Да ћу сма тра ти дра гим као ро ди те ља оног ко ји ме 
је на у чио овој умет но сти; да ћу жи ве ти у сло зи са 
њим и, уко ли ко је то по треб но, де ли ти сво ја до бра 
са њим; да ћу ње го ву де цу гле да ти као сво ју бра ћу, 
да ћу их, уко ли ко то за же ле, под у чи ти овој умет но
сти без на пла те или пи са не оба ве зе, да ћу по де ли ти 
са сво јим си но ви ма, си но ви ма учи те ља и уче ни ци
ма ко ји су се упи са ли и при хва ти ли пра ви ла про
фе си је, али са мо са њи ма, пра ви ла и ин струк ци је.

Пре пи си ва ћу ле че ње на до бро бит сво јих па ци је
на та у скла ду са мо јим спо соб но сти ма и мо јим ра
су ђи ва њем и ни ка да ни ко ме не ћу на не ти зло.

Ни ко ме не ћу, чак и ако ме за мо ли, пре пи са ти 
смр то но сан отров ни ти ћу му да ти са вет ко ји мо
же про у зро ко ва ти ње го ву смрт.

Ни ти ћу да ти же ни сред ство за по ба чај
Одр жа ћу чи сто ту мог жи во та и мог уме ћа
Не ћу опе ри са ти код ка ме на, чак и ако је бо лест 

очи глед на код па ци јен та; оста ви ћу ову опе ра ци ју 
спе ци ја ли сти ма тог уме ћа.

У ко ју год ку ћу да уђем, ући ћу са мо за до бро бит 
мо јих па ци је на та, др же ћи се по да ље од би ло ка квог 
на мер ног не де ла и од за во ђе ња же на и му шка ра
ца за рад љу бав них за до вољ ста ва, би ло да су сло
бод ни или ро бо ви.

Све што са знам при ли ком вр ше ња мо је про фе си је 
или сва ко днев ног по сло ва ња са љу ди ма, а што не тре ба 
ши ри ти да ље, чу ва ћу као тај ну и ни ка да не ћу от кри ти. 
Уко ли ко се вер но др жим ове за кле тве, не ка ужи вам 
у мом жи во ту и прак си мо је умет но сти, по што ван 
од стра не свих љу ди за сва вре ме на; али уко ли ко 
за стра ним са ње или је пре кр шим, не ка ме све су
прот но за де си. »
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ЗА ШТО СЕ ХИ ПО КРА ТО ВА 
ЗА КЛЕ ТВА „ДО ТЕ РУ ЈЕ“

Ре ди го ва ње 
за кле тве



54 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // МАЈ 2010

« Ова кав, ду бо ко етич ки текст, са очи глед ним по
тен ци ра њем ал тру и зма, скром но сти и стро гим по
што ва њем свих људ ских, ху ма них и бо жи јих за ко на 
рет ко ког чо ве ка а по себ но ле ка ра мо же да оста ви 
рав но ду шним. Мо рал не вред но сти ко је се на во де, 
чи ни се да су нам да нас по треб ни је не го икад.

Ори ги нал на Хи по кра то ва за кле тва са др жи 
сле де ће нај ва жни је прин ци пе:

– За кли ња ње да ће се при др жа ва ти ове за кле
тве; 

– Ис ка зи ва ње за хвал но сти и по што ва ња пре ма 
сво јим учи те љи ма; 

– Оба ве за на чист и по бо жан жи вот; 
– Оба ве за да се свој жи вот под ре ди у ко рист бо

ле сни ка; 
– Рав но прав ност бо ле сни ка без об зи ра на пол и 

кла су; 
– Од би ја ње да се ле кар ба ви оним за шта ни је 

оспо со бљен; 
– Од би ја ње да ва ња абор тив них сред ста ва; 
– Чу ва ње тај не све што ви ди и до зна при ле че

њу бо ле сни ка; 
– При хва та ње на гра де за успе шно при др жа ва ње 

за кле тве и ка зне ако по сту пи су прот но. 
То ком вре ме на ова се за кле тва че сто ме ња ла од 

ра зних ауто ра, прав да ју ћи те из ме не, ње ном пре
ва зи ђе но шћу и не при ме ре но шћу са вре ме ној ме ди
ци ни и мо дер ном до бу!?. Има ју ћи у ви ду основ не 
по сту ла те ори ги нал не Хи по кра то ве за кле тве чи ни 
се да се иза ових оправ да ња кри ју и дру ги раз ло зи 
(све очи глед ни ја де пер со ни фи ка ци ја обо ле лих, мо
рал не ди ле ме у не ким по сутпци ма, ди јаг но сти ци и 
ис пи ти ва њу ме ди ка ме на та и ме ди цин ских трет ма
на на „до бро вољ ци ма“, све при сут ни ји ма те ри јал
зам ка ко у жи во ту та ко и у ра ду). Та ко је на не ким 
фа кул те ти ма, по себ но у ан гло сак сон ским зе мља
ма и Аме ри ци се дам де се тих го ди на про шлог ве
ка, по ла га ње за кле тве свр ше них сту де на та ме ди
ци не  пот пу но из ба че но. Шта се кри је из ова квог по 
на ма пот пу но нео прав да ног по ступ ка ми мо зе мо 
са мо да на слу ћу је мо. Но, би ло ка ко би ло да нас је 
оп ште при хва ће на тзв. мо дер на вер зи ја Хи по кра
то ве за кле тве чи ји је текст уса гла шен на Ме ђу на
род ном кон гре су ле кар ских дру шта ва одр жа ном у 
Же не ви 1948. го ди не. Да ље до пу не истог, ”мо дер ног 
тек ста” из вр ше не су 1968, 1984, 1994, 2005, и 2006. го
ди не, са же љом да се по тен ци ра ху ма ни зам ле кар
ске про фе си је и осу де зло чи ни по чи ње ни у на ци
стич кој Не мач кој. Да на шња Хи по кра то ва за кле тва 
нај че шће са др жи сле де ћи текст:

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

ако у пле у ри има теч но сти чу ће се кло ко та ње”. По пр
ви пут се уво ди исто ри ја бо ле сти, са пра ће њем симп
то ма и кли нич ких зна ко ва. Код бо ле сни ка се па жљи во 
пра те и бе ле же све фи зич ке и пси хич ке про ме не (de
cursus morbi). Још и да нас се у го то во свим мо дер ним 
уџ бе ни ца ма ци ти ра ју при ме ри из ван ред ног за па жа ња 
и ра су ђи ва ња ко ји ни су за ста ре ли до да на шњих да на: 
Хи по кра то ви опи си „ба ти ча стих пр сти ју“ код ср ча них 
бо ле сни ка(digg. Hippocratici) или из глед бо ле сни ка у 
тер ми нал ном ста ди ју му шо ка(„facies hippocratici“) као 
и опис CheyneStokesо вог ди са ња.

Ле че ње – ве шти на ле ка ра

По зна ва ње ху ма не ана то ми је у до ба Хи по кра та би
ло је оскуд но због за бра не ди сек ци је људ ског те ла. Без 
об зи ра на то мо же се ре ћи да су и хи рур шке гра не би
ле раз ви је не. Из во ђе не су тре па на ци је, пле у рал не дре
на же, ам пу та ци је, од стра њи ва ње ап сце са, а тре ти ра ни 
су и иш ча ше ња и пре ло ми ко шта но  зглоб ног си сте
ма. Опи са не су пре о пе ра тив не при пре ме бо ле сни ка и 
пра ви ла чи сто ће тј. пр ви прин ци пи сеп се и ан ти сеп се. 
Ле че ње (therapia) спа да у ве шти ну ле ка ра, али и у над
ле жност при ро де. „При ро да је ле кар бо ле сти”, за то су 
основ ни прин ци пи ње го вог ле че ња; „Primum non noc
ere” (Пр во не ште ти ти), „Contraria contrari curantur”(Су
прот но се су прот ним ле чи). 

Сва де ла из збир ке Corpus Hippocraticum, пр ви је 
штам пао на ла тин ском је зи ку fabius Calvus у Ри му 1525. 
године, а на грч ком је зи ку Aldo Manuzio у Ве не ци ји 1526. 
го ди не. Ме ди ци на за Хи по кра та ни је ни шта дру го не го 
по др жа ва ње при ро де. Ле кар је слу га и ту мач при ро де. 
Оту да Хи по кра то ва ве ра у „vis medicatrix naturae“ (ис це
ли тељ ска моћ при ро де), оту да по ти че низ не про ла зних 
ми сли, ко је су у пу ном сја ју до се гле и до да на шњих да
на: „Natura sanat, medicus curat“ при ро да ис це љу је, ле
кар ле чи. Хи по кра то ва ми сао је јед но став на и упро шће

на, по не кад до за па њу ју ће обич но сти. Она но си у се би 
ла ко ћу и ле по ту но во ро ђе не грч ке на уч не ми сли. „Жи
вот је кра так, умет ност ду га, пра ви час на гло не ста не, 
ис ку ство је вар љи во, про су ђи ва ње те шко“.

По сле 2500 го ди на, са вре ме ни Хи по кра тов чи та лац 
не ма шта да до да или из ме ни, за ње го во де ло мо же мо 
сло бод но ре ћи да је бе смрт но. Хи по крат је наш са вре
ме ник ко ли ко је и чо век ан тич ког, свог до ба. Ње го ви 
опи си, ко мен та ри и анам не зе су за ди вљу ју ће кон ци зне 
и пре ци зне, а мно ге од њих ни до да нас ни су за ста ре
ле. Сва ка ко да је Хи по кра то ва нај ве ћа за слу га уте ме ље
ње ме ди ци не као на у ке, одво је не од ма ги је, пра зно вер
ја, ап стракт не фи ло со фи је и ре ли ги је, као и пр ви ја сно 
де фи ни са ни мо рал ни ко декс ра да и жи во та ле ка ра. 
На ма на по чет ку XXI ве ка оста је мо жда да се за пи та
мо: Где се са да на ла зи мо? Ка ко смо до спе ли дов де? Да 
ли смо за и ста пра ви и до стој ни след бе ни ци те мељ них 
ме ди цин ских и мо рал них Хи по кра то вих по сту ла та, ко
је искре но или не, још увек сма тра мо да су по ста ви ли 
ме ди ци ну као на у ку.

Прим. др ми лан Та сић, 
спец. ане сте зи о лог
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трак ци је



> 56

МАЈ 2010 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 55

У 
пе ри о ду до 1. сеп тем бра 
2009. до 1. ма ја 2010. го ди
не Скуп шти на Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре Вој во ди

не одр жа ла је пет сед ни ца. На сед
ни ца ма су раз ма тра на сва пи та ња 
ко ја су би ла од зна ча ја за функ ци о
ни са ње и рад Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре Вој во ди не, као и Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је у це ли ни. Нај ви ше 
вре ме на је би ло по све ће но пи та њу 
ор га ни за ци је из бо ра за Скуп шти
ну Ле кар ске ко мо ре Ср би је, из ра ди 
Пра вил ни ка ко ји ће ре гу ли са ти по
сту пак из бо ра, ин фор ми са њу члан
ства о про це су кан ди до ва ња и из
бор ним рад ња ма и слич но.

Са по себ ном па жњом се во ди
ло ра чу на о фи нан сиј ском по сло
ва њу Ко мо ре и са за до вољ ством се 
мо же кон ста то ва ти да, за хва љу ју ћи 
до ма ћин ском по сло ва њу и ра ци о
нал ном ко ри шће њу сред ста ва, Ре
ги о нал на ле кар ска ко мо ра Вој во ди
не по слу је по зи тив но.

Из вр шни од бор Ре ги о нал не ле
кар ске ко мо ре Вој во ди не је у на
зна че ном пе ри о ду одр жао 11 сед
ни ца на ко јим је, по ред оба вља ња 
за да та ка ве за них за по ве ре ни по сао 
(из да ва ње ре ше ња о упи су у име
ник Ко мо ре као и ре ше ња о по сто
ја њу усло ва за из да ва ње ли цен це), 
раз ма трао и до но сио од лу ке о мно
гим пи та њи ма ва жним за што бо
љу ин тер ак ци ју Ко мо ре са сво јим 
члан ством из ра да ин фор ма ци о ног 
си сте ма Ре ги о нал не ле кар ске ко мо
ре Вој во ди не као и пре ра ста ње сај
та РЛКВ у пор тал РЛКВ. 

Из вр шни од бор, у са рад њи са 
пред сед ни ком Ко мо ре, по кре нуо 
по сту пак ре сти ту ци је имо ви не Ле
кар ске ко мо ре Ду нав ске ба но ви не. 
При ку пље на је сва нео п ход на до ку
мен та ци ја, оства ре ни су пр ви кон
так ти са уста но ва ма ко је се тре
нут но на ла зе у про сто ри ја ма ко је 
су не ка да при па да ле Ле кар ској ко
мо ри Ду нав ске ба но ви не та ко да је 
за оче ки ва ти да се, у на ред ном пе
ри о ду, по кре не по сту пак пред над
ле жним др жав ним ор га ни ма.

По себ ни од бор за јав но здра вље 
и при мар ну здрав стве ну за шти ту 
РЛКВ је у 2010. го ди ни одр жао три 
са стан ка. За кљу че но је да су про
бле ми при мар не здрав стве не за
шти те на ко је је од бор ука зи вао и 
ра ни је ( из ве шта ва ње пре ма Фон
ду за здрав стве но оси гу ра ње, про
блем ши фри ра ња услу га, на па
ди па ци је на та на ле ка ре...) и да ље 
при сут ни. По се бан про блем пред
ста вљао је пред лог Уго во ра са фон
дом за здрав стве но оси гу ра ње као 
и на те ри то ри ји Но вог Са да, про ме
на пе ча та ле ка ра спе ци ја ли ста ги
не ко ло ги је, пе ди ја три је и спорт ске 
ме ди ци не за по сле них у при мар ној 
здрав стве ној за шти ти.

Бо до ва ње и за 
спе ци ја ли за ци ју

По себ ни од бор за се кун дар ну и 
тер ци јал ну здрав стве ну за шти ту у 
др жав ној прак си је у 2010. го ди ни 

одр жао је јед ну сед ни цу. По но во је 
као тре нут но нај ве ћи про блем ис
так нут до пун ски рад ле ка ра, од но
сно не по сто ја ње је дин стве ног ста ва 
ди рек то ра здрав стве них уста но ва 
при ли ком одо бра ва ња по де ле рад
ног вре ме на за по сле ни ма.

По се бан од бор за ме ди цин ско 
обра зо ва ње РЛКВ је у пр вој по ло
ви ни 2010. го ди не одр жао две сед
ни це. Са за до вољ ством је до че ка на 
вест да је про цес КЕ на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је за по чет на кон за
ка шње ња од го ди ну да на али по ја
ви ли су се мно ги про бле ми у са мом 
спро во ђе њу про це са еду ка ци је. Ту 
се , пре све га, ми сли на про блем 
фи нан си ра ња при су ства струч ним 
ску по ви ма као и на про блем од су
ство ва ња са по сла. Од бор је до шао 
до ин фор ма ци је да је ве ли ки број 
ле ка ра ко ји се на ла зе на спе ци ја
ли за ци ји по ста вио пи та ње за што се 
спе ци ја ли за ци ја не бо ду је као об
лик кон ти ну и ра не еду ка ци је?

По себ ни од бор за струч на пи та
ња и струч ни над зор је у 2010. го
ди ни одр жао јед ну сед ни цу на ко јој 
је, из ме ђу оста лог, би ло ре чи о од
но су здрав стве не ин спек ци је пре ма 
осни ва чи ма при ват не прак се јер су 
од члан ства до би је не ин фор ма ци је 
да се по је ди ним осни ва чи ма при
ват не прак се оспо ра ва ју ре ше ња о 
до зво ли за рад.

Етич ки од бор РЛКВ је у 2010. го
ди ни одр жао три сед ни це. На одр
жа ним сед ни ца ма раз ма тра ни су 
до пи си па ци је на та ко ји су има ли 
при мед бе на етич ко по сту па ње ле
ка ра. Са за до вољ ством се мо же кон
ста то ва ти да ле ка ри на те ри то ри
ји над ле жно сти РЛКВ ни су чи ни ли 
по вре де етич ког ко дек са.

По себ ни од бор за јав но здра вље 
и при мар ну здрав стве ну за шти ту и 
од бор за се кун дар ну и тер ци јал ну 
здрав стве ну за шти ту РЛКВ има ли 
су је дан за јед нич ки са ста нак у 2010. 
Го ди ни. На са стан ку је би ло ре чи 
о про бле ми ма са ко ји ма се су сре
ће при ват на прак са. Нај ве ћи про
блем, као и до са да, пред ста вља рад 
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„на цр но“ као и од нос др жав них ин
сти ту ци ја ко је се ба ве здрав ством 
пре ма при ват ној прак си. Ре ги о
нал на ле кар ска ко мо ра Вој во ди не 
је ушла у про цес пре го во ра са По
кра јин ским фон дом за здрав стве но 
оси гу ра ње чи ји је ко нач ни циљ да 
се ле кар ска до ку мен та ци ја из при
ват не прак се при хва та на исти на
чин као и до ку мен та ци ја др жав
них здрав стве них уста но ва. РЛКВ 
је ура ди ла ан ке ту ме ђу осни ва чи
ма при ват не прак се у ко јој се ве ли
ка ве ћи на осни ва ча из ја сни ла као 
за ин те ре со ва на за скла па ње уго во
ра са фон дом за здрав стве но оси
гу ра ње.

Нова канцеларија у Врбасу

У Ма стер цен тру Но во сад ског сај
ма 14. де цем бра 2009 одр жан је ме
ђу на род ни струч ни скуп „Ле кар ска 
гре шка“ на ком су, по ред пред став
ни ка Ле кар ске ко мо ре Ср би је, уче
шће узе ли и пред став ни ци Ле кар
ских ко мо ра Хр ват ске, Сло ве ни је, 
Ма ке до ни је и Ислан да. Ак ту ел
на те ма ску па при ву кла је ве ли ки 
број по се ти ла ца, а успе шна ор га ни
за ци ја је пре по ру чи ла Ре ги о нал ну 
ле кар ску ко мо ру Вој во ди не као ин
сти ту ци ју ко ја има ка па ци те те за 
ор га ни за ци ју струч них ску по ва на 
нај ви шем ни воу.

Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра Вој
во ди не би ла је 13. апри ла ове го ди
не до ма ћин де ле га ци ји По кра јин
ског се кре та ри ја та за здрав ство АП 
Вој во ди не. Де ле га ци ју је пред во дио 
По кра јин ски се кре тар за здрав ство 
др Ати ла Чен ге ри. На са стан ку, ко
ји је про те као у из у зет но по зи тив
ној ат мос фе ри, за кљу че но је да 
По кра јин ски се кре та ри јат за здрав
ство АП Вој во ди не Ре ги о нал ну ле
кар ску ко мо ру Вој во ди не при хва
та као рав но прав ног парт не ра на 
истом за дат ку: очу ва њу и по бољ ша
њу здра вља гра ђа на АП Вој во ди не. 

Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра Вој
во ди не је уго сти ла је 12 ма ја др Во
ји сла ва Ба би ћа, ше фа од се ка здрав
стве не ин спек ци је у Но вом Са ду. 
По се та је има ла за циљ да уна пре
ди са рад њу из ме ђу Ко мо ре и здрав
стве не ин спек ци је јер је утвр ђе но 
да ве ли ки број ле ка ра ни је до вољ
но ин фор ми сан о про пи си ма ко
јих су ду жни да се при др жа ва ју у 
свом ра ду.

Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра Вој
во ди не 1. ма ја отво ри ла је кан це
ла ри ју у Вр ба су. Ти ме су ле ка ри са 
пре би ва ли штем у Вр ба су и окол
ним оп шти на ма, по пут сво јих ко ле
га у Срем ској Ми тро ви ци, Су бо ти
ци, Зре ња ни ну, Сом бо ру, Ки кин ди, 
Вр шцу и Пан че ву до би ли сво ју кан
це ла ри ју. //
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У 
то ку 2009. го ди не струч на слу жба Ре ги о нал
не Ле кар ске ко мо ре Бе о гра да при пре ми ла  је 
и ор га ни зо ва ла че ти ри сед ни це Скуп шти не 
РЛКБ и че ти ри сед ни це Из вр шног од бо ра, с 

укуп но 80 та ча ка днев ног ре да и за исте при пре ми ла 
од го ва ра ју ће ма те ри ја ле, обез бе ди ла аде кват не из ве
сти о це, уз до след но по што ва ње По слов ни ка о ра ду на
ро чи то у де лу ко ји се од но си на по сту пак са зи ва ња, као 
и до след ну при ме ну Ста ту та ЛКС у по гле ду аде кват ног 
пре зен ти ра ња, раз ма тра ња и од лу чи ва ња о свим пи
та њи ма из над ле жно сти ових ор га на. На овај на чин, 
ство рен је оквир за успе шан и не сме тан рад Из вр шног 
од бо ра и Скуп шти не у окви ри ма њи хо вих над ле жно
сти и омо гу ће но не сме та но и ефи ка сно де ло ва ње њи
хо вих де ле га та.

На сед ни ци ма Скуп шти не РЛКБ од 19. 2. 2009.го ди не. 
и 27. 4. 2009. го ди не кон сти ту и са ни су:
–  Oдбор за јав но здра вље, при мар ну здрав стве ну за шти

ту у др жав ној прак си,
–  Oдбор за се кун дар ни и тер ци јал ну здрав стве ну за

шти ту у при ват ној прак си, 
– Oдбор за ме ди цин ску ети ку,
–  Oдбор за ме ди цин ско обра зо ва ње.

На сед ни ца ма Скуп шти не од 19. 2. 2009. го ди не и 27. 
4. 2009.го ди не, иза бра ни су:
–  Пр во сте пе ни суд ча сти и  

Ко ми си ја за по сре до ва ње. 

На ве де ни ор га ни одр жа ли су, у ор га ни за ци ји 
Струч не слу жбе РЛКБ, сле де ћи број сед ни ца у то ку 
2009.го ди не:
–  Од бор за јав но здра вље, при мар ну здрав стве ну за шти

ту у др жав ној прак си, одр жао је че ти ри сед ни це.
–  Од бор за се кун дар ну и тер ци јал ну здрав стве ну за шти

ту у при ват ној прак си одр жао је три сед ни це
– Од бор за ме ди цин ску ети ку – три сед ни це
– Од бор за ме ди цин ско обра зо ва ње – јед ну сед ни цу.

Пр во сте пе ни Суд ча сти је у то ку 2009. го ди не, при мио 
127 зах те ва. Дру гим ре ги о нал ним усту пље на су 23 зах
те ва, због не на дле жно сти РЛКБ. До не та су 45 ре ше ња о 
не по сто ја њу фор мал них усло ва и 54 ре ше ња о по сто ја
њу фор мал них усло ва. Одр жа на су три глав на пре тре са, 
а по чет ком 2010. го ди не до не та је и пр ва пре су да.

Струч на слу жба РЛКБ је сва ко днев но пру жа ла ин
фор ма ци је чла но ви ма РЛКБ у ве зи упи са у Ле кар ску 
ко мо ру, усло ва за из да ва ње ли цен ци, фи ска ли за ци је, 
бо до ва ња, до пун ског ра да, усло ва за из да ва ње ли цен
ци стра ним др жа вља ним, вак ци ни са ња и о дру гим пи
та њи ма ва жним за чла но ве ко мо ре. Та ко ђе је пру жа ла 
Прав не са ве те у ве зи рад ног од но са.

Упозорење директорима

У пр вој по ло ви ни 2009. го ди не из да те су ли цен це 
оним чла но ви ма Ко мо ре, ко ји ни су би ли у мо гућ но
сти да при су ству ју све ча ним до де ла ма ли цен ци. 

У то ку 2009. го ди не у Ре ги о нал ну ле кар ску ко мо ру Бе
о гра да, упи са ло се 363 чла но ва, ко ји ма су из да та Ре ше
ња о упи су и уко ли ко су ис пу ња ва ли усло ве за из да ва
ње ли цен ци, Ре ше ње о ис пу ње но сти усло ва о из да ва њу 
ле цен ци. Са 31. 12. 2009.го ди не Ре ги о нал на ле кар ска ко
мо ра Бе о гра да има ла је укуп но 10.261 чла но ва.

Јед но од зна чај них пи та ња ко је је Струч на слу жба 
РЛКБ по кре ну ла је и пред лог, ко ји је усво јен од стра

не Управнoг одборa ЛКС, a to je пред лог – иницијативa 
zа из ме ну и до пу ну Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма 
за из да ва ње, об на вља ње и од у зи ма ње ли цен ци, у де
лу ко ји се од но си на упис и из да ва ње ли цен ци стра
ним др жа вља ни ма.

У пр вој по ло ви ни 2009. го ди не за по чет је унос по да
та ка o упла ти чла на ри не од стра не чла но ва Ко мо ре, 
та ко што су на пра вље не ана ли тич ке кар ти це за сва
ког чла на по је ди нач но, a све у ци љу постојaњa пре
ци зних и пот пу них по да та ка о из вр ша ва њу оба ве зе 
пла ћа ња чла на ри не од стра не сва ког чла на Ко мо ре 
по је ди нач но.

Струч на слу жба се та ко ђе ан га жо ва ла на до ста вља њу 
упо зо ре ња ди рек то ри ма здрав стве них уста но ва, ко ји 
ни су би ли ажур ни у  пла ћа њу чланаринe и упо зна ли 
их на мо гућ ност пред у зи ма ња ме ра, као што је бри са
ње ле ка ра из Име ни ка ле кар ске ко мо ре због не пла ћа
ња чла на ри не и по зи ва ње на ди сци плин ску од го вор
ност, што је про пи са но члaном 32, стaвом 2. За ко на о 
ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка и члaном 21, ста вом 
4. Ста ту та Ко мо ре, а све у ци љу ажу ри ра ња по да та ка о 
пла ће ној чла на ри ни. Та ко ђе су о не из ми ре ном ду го
ва њу за чла на ри ну оба ве ште ни и ле ка ри из при ват не 
прак се (осни ва чи и за по сле ни). Пред у зи ма ње на ве
де них ме ра од стра не струч не слу жбе у то ку по слов не 
2009. го ди не, има ло је за ре зул тат по ве ћа ња при хо да 
од пла ћа ња чла на ри не за 100 од сто.

Нове подручне канцеларије

У то ку 2009. го ди не струч на слу жба РЛКБ за вр ши ла 
је све при пре ме по да та ка за штам па ње члан ских ка
ра та, ске ни ра ње и се че ње фо то гра фи ја.

У ок то бру 2009. го ди не фор ми ра не су од лу ком Из вр
шног од бо ра и Скуп шти не РЛКБ под руч не кан це ла ри је 
у Мла де нов цу, Ла за рев цу и Обре нов цу, a ко је су као ор
га ни за ци о ни де ло ви РЛКБ ор га ни зо ва не у ци љу ње ног 
ефи ка сни јег де ло ва ња а по том и тех нич ки опре мље не, 
што је под ра зу ме ва ло обез бе ђе ње рад ног про сто ра и ње
го во опре ма ње у че му је уче ство ва ла струч на слу жба.

Струч на слу жба РЛКБ уче ство ва ла је у ра ду Ко ми си је 
за јав не на бав ке рас пи са не у то ку 2009. го ди не, а ко је су 
се од но си ле на: обез бе ђе ње ра чу но вод стве них услу га, 
на бав ку кан це ла риј ског ма те ри ја ла, сред ста ва и при
бо ра у одр жа ва њу лич не хи ги је не.Та ко ђе је уче ство ва
ла и у при пре ми кон курснe документацијe за јав ну на
бав ку штам па ња ча со пи са ЛКС „Гла сник“, a све у скла ду 
са од ред ба ма За ко на о јав ним на бав ка ма.

Струч на слу жба РЛКБ ак тив но је уче ство ва ла у ор
га ни за ци ји три би не у ве зи фи ска ли за ци је здрав стве
них услу га и ор га ни зо ва ла поп ти си ва ње пе ти ци је у 
ве зи фи ска ли за ци је здрав стве них услу га, до пун ског 
ра да и КМЕ.

Струч на слу жба уче ство ва ла је у ор га ни за ци ји три би
не на ини ци ја ти ву ко ми си је за ме ди ци ну ра да и три
би не под на зи вом „Оси гу ра ње ле ка ра од про фе си о нал
не од го вор но сти“. 

Обез бе ђе но је чла но ви ма Су да ча сти и Ко ми си је за 
по сре до ва ње похађањe обу ке за ме ди ја то ра у Цен тру 
за ме ди ја ци ју, у ју ну 2009. го ди не.

Кра јем ма ја 2009. го ди не Пред сед ник РЛКБ, проф. др 
Ми ро слав Ву ко са вље вић и члан Скуп шти не РЛКБ проф. 
др Не бој ша Стан ко вић, уче ство ва ли су на ху ма ни тар
ном тур ни ру у ма лом фуд ба лу, „BEL HO SPI CE

Струч на слу жба РЛКБ, успе шно је ор га ни зо ва ла про
слву сла ве „Све ти Вра чи“ у про сто ри ја ма у ул.Кра љи
це На та ли је број 1–3, као и све ча ни при јем у ре сто ра ну 
„АЕРО КЛУБ“, при че му је утро ше но знат но ма ње сред
ста ва од пла ни ра них. //
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Т
ре ћа сед ни ца Скуп шти не Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре за цен трал ну и за пад ну Ср би ју одр жа
на је 14. де цем бра 2009. го ди не ко ја је ујед но и 
по след ња сед ни це Скуп шти не одр жа не у 2009. 

го ди ни. Сед ни ци су, по ред чла но ва Скуп шти не, при су
ство ва ли ди рек тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је, др. сци. мед. 
Та тја на Ра до са вље вић, прим., пред сед ник Управ ног од
бо ра ЛКС, др. мед. спец. Зо ран Бу ла то вић и пред сед ник 
Рад ног те ла Здрав стве ног са ве та за акре ди та ци ју кон
ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је, проф. др. Сло бо дан 
Јан ко вић. Проф. Јан ко вић је са за до вољ ством из ве стио 
да је уста но вље на но ва про це ду ра акре ди та ци је про
гра ма еду ка ци је по ко јој ће се про гра ми при ја вљи ва ти 
ди рект но Ле кар ској ко мо ри Ср би је а са му акре ди та ци
ју вр ши ће Ко ми си ја за акре ди та ци ју, као те ло фор ми
ра но у окви ру Ко мо ре у чи ји са став ула зе и два чла на 
Здрав ства ног са ве та. 

У окви ру из ве шта ја о ра ду По себ них од бо ра РЛКЦЗС, 
усво јен је пред лог да чла но ви ма од бо ра бу де омо гу ће
но да, уко ли ко по сто ји ин те ре со ва ње, по ха ђа ју еду ка
ци је ве за не за њи хов ан га жман у од бо ри ма. Чла но ви 
Скуп шти не на ста вља ју рад на ак ти ви ра њу под руч них 
кан це ла ри ја пре ма кал ку ла ци ји тро шко ва ко ју је на
пра ви ла струч на слу жба уз ан га жо ва ње ре фе рен та ко ји 
ће три пу та не дељ но по два са та оба вља ти ад ми ни стра
тив не по сло ве у са рад њи са кан це ла ри јом Ре ги о нал
не ко мо ре. 

Чла но ви Скуп шти не из при ват ног сек то ра при пре ми
ће пред лог за из бор кан ди да та из при ват не прак се во
де ћи се иде јом о по зи тив ној дис кри ми на ци ји а ра ди ће 
се и на бро ју из бор них је ди ни ца ка ко др жав не та ко и 
при ват не прак се. Пред лог Скуп шти не РЛКЦЗС је да ман
дат су ди ја Су до ва ча сти тра је 5 го ди на ка ко би се мак
си мал но ис ко ри сти ла пред ност еду ка ци је кроз ко ју су 
ле ка ри  су ди је про шли ка ко би се ва ља но ба ви ли овим 
по слом. Усво јен је пред лог да се од чла на ри не одва ја 5 
од сто ме сеч но у Фон ду уза јам не по мо ћи. Као јед на од 
нај бит ни јих те ма ове сед ни це, по кре ну та је ини ци ја ти
ва ка Скуп шти ни ЛКС да до не се од лу ку о по кре та њу по
ступ ка за из бор оси гу ра ва ју ће ку ће са нај по вољ ни јом 
по ну дом ра ди за кљу че ња уго во ра о оси гу ра њу чла но
ва Ко мо ре од про фе си о нал не од го вор но сти. 

Јед но гла сно је до не та од лу ка да се на Скуп шти ни ЛКС 
по кре не ини ци ја ти ва о ула ску у по сту пак при ба вља ња 

по слов ног про сто ра за по тре бе РЛКЦЗС. С об зи ром да је 
др. мед. спец. Са ња Ми ло је вић под не ла остав ку на ме
сто за ме ни ка пред сед ни ка Су да ча сти пр вог сте пе на, 
др. мед. спец. Ми ли сав Ла зо вић је иза бран на ово ме сто. 
До не те су од лу ке о упла ти пар ти ци па ци је на ра чун Ле
кар ске ко мо ре Ср би је по за вр шном ра чу ну од 2008. го
ди не и по ше сто ме сеч ном ра чу ну из 2009. го ди не. 

Стара цена чланарине

Пр ва сед ни ца Скуп шти не РЛКЦЗС у 2010. го ди ни одр
жа на је 17. фе бру а ра. Усво је ни су Фи нан сиј ски из ве штај 
за 2009. го ди ну, План јав них на бав ки за 2010. го ди ну, 
Фи нан сиј ски план за 2010. го ди ну. По ред од лу ка ве за
них за фи нан сиј ско по сло ва ње РЛК, до не ти су пред ло
зи по је ди нач них од лу ка о ви си ни чла на ри не, на кна де 
за упис у Име ник Ко мо ре, на кна де за из да ва ње ли цен
це, на кна де за из ме ну ли цен цног ли ста и на кна де за 
из да ва ње уве ре ња уз слу жбе не еви ден ци је. Сви из но
си су оста ли на ни воу из 2009. го ди не. Пред лог ко ји је 
Скуп шти на РЛКЦЗС усво ји ла а ко ји се од но си на на ред
не из бо ре је да уку пан број чла но ва Скуп шти не Ле кар
ске ко мо ре Ср би је бу де 150, при че му су чла но ви Скуп
шти не Ре ги о нал не ко мо ре сви чла но ви Скуп шти не ЛКС 
иза бра ни са под руч ја над ле жно сти од го ва ра ју ће ре
ги о нал не ко мо ре. Да би се би ра ло по ова квом мо де лу, 

Дат је пред лог да се осми сли си стем во ђе ња 
еви ден ци је о при су ству на пре да ва њи ма те је 
пред ста вљен си стем ко ји је ус по ста вљен у Кра ље ву

РАД ОР ГА НА РЕ ГИ О НАЛ НЕ ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ 
ЗА ЦЕН ТРАЛ НУ И ЗА ПАД НУ СР БИ ЈУ

ДО ПУ НИ ЈЕ КА СЕ 
УЗА ЈАМ НЕ ПО МО ћИ
// УСВО ЈЕН ЈЕ ПРЕД ЛОГ ДА СЕ ОД ЧЛА НА РИ НЕ ОДВА ЈА ПЕТ ОД СТО МЕ СЕЧ НО 
У ФОН Д УЗА ЈАМ НЕ ПО МО ћИ // ПО КРЕ НУ ТА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА КА СКУП ШТИ НИ 
ЛКС ДА ДО НЕ СЕ ОД ЛУ КУ О ПО КРЕ ТА ЊУ ПО СТУП КА ЗА ИЗ БОР ОСИ ГУ РА ВА ЈУ ћЕ 
КУ ћЕ СА НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈОМ ПО НУ ДОМ РА ДИ ЗА КЉУ ЧЕ ЊА УГО ВО РА О ОСИ ГУ РА ЊУ 
ЧЛА НО ВА КО МО РЕ ОД ПРО ФЕ СИ О НАЛ НЕ ОД ГО ВОР НО СТИ // ФОР МУ ЛИ СА ТИ 
И ОБ ЈА ВИ ТИ УНИ ВЕР ЗАЛ НИ ОБРА ЗАЦ ЗА СЕР ТИ ФИ КАТ СА ПРЕ ДА ВА ЊА 
КОН ТИ НУ И РА НЕ МЕ ДИ ЦИН СКЕ ЕДУ КА ЦИ ЈЕ //



нео п ход но је из вр ши ти од ре ђе не про ме не у Ста ту ту, о 
че ми је Скуп шти на за у зе ла став, те су пред ло зи за из
ме ну про сле ђе ни кан це ла ри ји ЛКС. Иза бра ни су чла
но ви Из бор не ко ми си је РЛКЦЗС и чла но ви Из бор не ко
ми си је ЛКС. 

На по след њој сед ни ци Над зор ног од бо ра у 2009. го
ди ни, одр жа ној 14. ок то бра, усво јен је ше сто ме сеч ни 
фи нан сиј ски из ве штај РЛКЦЗС за исту го ди ну. У 2010. 
го ди ни одр жа не су две сед ни це, 20. фе бру а ра и 25. фе
бру а ра. По ред из ве шта ја са сед ни ца Над зор ног од бо ра 
ЛКС ко је је из нео пред сед ник од бо ра, чла но ви су упо
зна ти са Фи нан сиј ским из ве шта јем за прет ход ну го ди
ну, Фи нан сиј ским пла ном за те ку ћу и ди на ми ком упла
те пар ти ци па ци је Ле кар ској ко мо ри Ср би је. 

По себ ни од бо ри Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за цен
трал ну и за пад ну Ср би ју на ста ви ли су са сво јим ак
тив но сти ма.

На сед ни ци По себ ног од бо ра за струч на пи та ња и 
струч ни над зор одр жа ној 1. де цем бра 2009. го ди не, од
ре ђен је спи сак ле ка ра, чла но ва РЛКЦЗС, пред ло же них 
за над зор ни ке за ре дов ну и ван ред ну спољ ну кон тро лу 
струч ног ра да здрав стве них уста но ва уз на по ме ну да 
у ре дов ни и ван ред ни струч ни над зор тре ба ап со лут
но, пре ма спе ци ја ли за ци ји, укљу чи ти чла но ве Од бо ра 
за струч ни над зор ЛКС и РЛК. 

По след ња сед ни ца 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, у 
2009. го ди ни, одр жа на је 11. де цем бра. Од ре ђен је тим 
ле ка ра ко ји је успе шно из вр шио свој за да так и при ку
пио су ге сти је за из ме ну ка пи та ци о не фор му ле. Пред ло
зи су уоб ли че ни у фор мал ни до ку мент усво јен на сле
де ћој, те ле фон ској сед ни ци овог Од бо ра одр жа ној 10. 
фе бру а ра 2010. го ди не и про сле ђе ни По себ ном од бо ру 
на ни воу ЛКС и ди рек то ру Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Измене Кодекса професионалне етике

По себ ни од бо ри за при мар ну и за се кун дар ну и тер
ци јар ну здрав стве ну за шти ту у при ват ној прак си, одр
жа ли су за јед нич ку сед ни цу 7. но вем бра 2009. го ди не 
на ко јој је усво јен до ку мент са за јед нич ким ста во ви
ма ко је су за у зе ли ле ка ри при ват не прак се, а ве за но за 
рад Ле кар ске ко мо ре Ср би је. 

По се бан од бор за ме ди цин ску ети ку одр жао је још две 
сед ни це у 2009. го ди ни: 10. но вем бра и 24. де цем бра. По
ред из ве шта ја пред сед ни ка о ра ду од бо ра ЛКС и о де ша
ва њи ма у Ко мо ри, чла но ви су из ра зи ли ин те ре со ва ње 
за по ха ђа ње обу ке за ме ди ја то ре, што им је на сед ни ци 
Скуп шти не и омо гу ће но. По след ња сед ни ца одр жа на је 
10. фе бру а ра 2010. го ди не на ко јој је за чла на Ко ми си је 
ко ја ће пра ти ти из ме не Ко дек са про фе си о нал не ети ке у 

скла ду са но вим про пи си ма и ме ђу на род ним стан дар
ди ма, иза бра на је проф. др сци. мед. Би ља на Ву ле тић из 
Етич ког од бо ра Ме ди цин ског фа кул те та у Кра гу јев цу. 
Утвр ђен је план ра да Од бо ра за 2010. го ди ну.

По се бан од бор за ме ди цин ско обра зо ва ње РЛКЦЗС 
одр жао је 29. сеп тем бра 4. сед ни цу у 2009. го ди ни. Утвр
ђе ни су пред ло зи за из ме не Пра вил ни ка о бли жим 
усло ви ма за из да ва ње, об на вља ње или од у зи ма ње ли
цен це чла но ви ма ко мо ра здрав стве них рад ни ка и Пра
вил ни ка о бли жим усло ви ма за спро во ђе ње кон ти ну и
ра не еду ка ци је за здрав стве не рад ни ке и здрав стве не 
са рад ни ке. У 2010. го ди ни, до са да је одр жа на јед на сед
ни ца Од бо ра 19. ја ну а ра.

Чла но ви од бо ра сма тра ју да тре ба фор му ли са ти и об
ја ви ти уни вер зал ни обра зац за сер ти фи кат са пре да ва
ња кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је. Дат је пред лог 
да се осми сли си стем во ђе ња еви ден ци је о при су ству на 
пре да ва њи ма те је украт ко пред ста вљен си стем ко ји је 
ус по ста вљен у Кра ље ву. Од бор је до нео од лу ку о ор га ни
зо ва њу са стан ка са ди рек то ри ма здрав стве них уста но ва 
ко ме ће при су ство ва ти функ ци о не ри Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је, а у ци љу ус по ста вља ња ме ђу соб не са рад ње.

Да на 1. фе бру а ра је у Кра гу јев цу ор га ни зо ван са ста
нак пред став ни ка слу жби за хит ну ме ди цин ску по моћ 
са ре ги о на цен трал не и за пад не Ср би је ка ко би се оства

ри ла са рад ња са Ко ми си јом за хит ну ме ди цин ску по
моћ, осно ва ној при ЛКС и раз ма тра ли за јед нич ки про
бле ми ових слу жби. 

У из ве штај ном пе ри о ду, пр во сте пе ни Суд ча сти Ре ги
о нал не ле кар ске ко мо ре за цен тр ла ну и за пад ну Ср би
ју, сво ју ак тив ност је усме рио на спро во ђе ње ис тра жних 
рад њи у пред ме ти ма ко ји су при спе ли у РЛК, као и на 
при пре ме за одр жа ва ње глав них рас пра ва у пред ме
ти ма за ко је се за то стек ну усло ви.

Чла но ви Регионалне лекарске коморе за цен трал ну и 
за пад ну Ср би ју, као што је у прет ход ном бро ју Гла сни
ка на ве де но, има ју на рас по ла га њу сајт www.rlkczs.org.
rs где се мо гу ин фор ми са ти о ра ду ка ко Ре ги о нал не, 
та ко и Ле кар ске ко мо ре Ср би је. У ру бри ци „ОБРА СЦИ“ 
на ла зе се фор му ла ри нео п ход ни за упис ле ка ра у Ко
мо ру, из ме ну ли цен цног ли ста, отва ра ње при ват не ор
ди на ци је од стра не пен зи о ни са ног ле ка ра и из да ва ње 
уве ре ња из слу жбе не еви ден ци је што мо же ле ка ри ма 
олак ша ти оба вља ње по сло ва ве за них за Ко мо ру. У ру
бри ци „ЕДУ КА ЦИ ЈЕ“ на ла зе се, из ме ђу оста лог, и тер
ми ни про гра ма КМЕ ко ји су до ста вље ни кан це ла ри ји 
РЛК у Кра гу јев цу. 

Уко ли ко ни су у при ли ци да ко ри сте по год но сти ин
тер не та, ле ка ри ма је на услу зи струч на слу жба са рад
ним вре ме ном од 08,00–16,00 ча со ва.

 Струч на слу жба РЛКЦЗС
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По бед нич ка еки па 
кра гу је вач ке хит не по мо ћи
Еки па ЗХМП Кра гу је вац ко ју су чи ни ли др Је ле на Та на си је вић, 
тех ни чар Ми лош Ђо ро вић и во зач Не над Об ра до вић, осво ји ла је 
пр во ме сту на так ми че њу за  во да хит них по мо ћи одр жа ног у Бе
о гра ду 4. но вем бра 2009. го ди не.

У окви ру про јек та „Тех нич ка по др шка ре фор ми хит не ме ди цин
ске по мо ћи у Ср би ји“, ко ји је по др жа ла и Европ ска уни ја и ко ји 
под ра зу ме ва на бав ку но ве опре ме и еду ка ци ју ка дро ва. За да так 
еки па је био збри ња ва ње па ци јен та са бо лом у гру ди ма и збри
ња ва ње тра у ма ти зо ва ног па ци јен та.

По бед нич ка еки па је на гра ђе на по се том Бра ти сла ви и Бе чу.
 Др мед. спец. Гор да на Ђо кићЕки па ЗХМП Кра гу је вац
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У 
пе ри о ду од ју ла 2009. го ди не па за кључ но са 
1.мар том 2010. го ди не, об зи ром да су за вр ше
ни сви по сло ви око по де ле ли цен ци, фор ми ра
ни и ак ти ви ра ни сви ор га ни РЛ КЈИС и ухо дан 

рад Струч не слу жбе, ве ћи на ак тив но сти се сво ди ла на 
рад По себ них од бо ра.

Ме ђу тим, и Скуп шти на као нај ви ши ор ган Ко мо ре и 
Из вр шни од бор као из вр шни и опе ра тив ни ор ган, има
ли су ре дов не сед ни це на ко ји ма се од лу чи ва ло из до
ме на њи хо вих над ле жно сти.

У по ме ну том пе ри о ду, одр жа не су три ре дов не и јед
на ван ред на сед ни ца Скуп шти не, као и пет сед ни ца 
Из вр шног од бо ра. По ред те ку ћих пи та ња, усва ја ња фи
нан сиј ских из ве шта ја и пла но ва ра да, нај ва жни је од
лу ке ве за не су за ак ту ел но сти у ра ду ле ка ра са ци љем 
да им Ко мо ра по мог не оно ли ко ко ли ко је то у окви ру 
ње них овла шће ња и мо гућ но сти. 

Та ко је по кре ну та ини ци ја ти ва да се, ра ди по мо ћи 
члан ству и бо ље ре а ли за ци је КМЕ, Ко мо ра укљу чи у 
овај по сту пак та ко што би ус по ста ви ла не ки вид по
слов но тех нич ке са рад ње са Ме ди цин ским фа кул те
том, СЛДом и дру гим струч ним удру же њи ма ле ка ра 
ко ји има ју акре ди то ва не про гра ме, уз оба ве зно уче шће 
По себ ног од бо ра за ме ди цин ско обра зо ва ње у чи јој је 
над ле жно сти КМЕ.

Ко фи нан си ра еду ка ци ју 

По ме ну та ини ци ја ти ва би тре ба ло да за жи ви на кон 
што се с истом упо зна ју и оста ли ре ги о ни и за у зме је
дин ствен став ве зан за фи нан си ра ње КЕ од стра не Ко
мо ре а из сред ста ва чла на ри не ко ју ле ка ри пла ћа ју. На 
тај на чин би се део чла на ри не упо тре био на до бро бит 
свих ле ка ра ко ји има ју за кон ску оба ве зу еду ко ва ња ра
ди об на вља ња ли цен це. Усво јен је и пред лог за из ме ну 
Ста ту та у де лу ко ји ре гу ли ше на кна де су ди ја ма Су до
ва ча сти ко је су до са да би ле бес плат не, у сми слу да их 
је по треб но пла ти ти об зи ром на њи хо ву од го вор ност и 
де ли кат ност. Ве за но за рад Су до ва ча сти, од лу че но је 
и да се ис пи та мо гућ ност да се са ли сте струч них над
зор ни ка мо гу пред ла га ти ве шта ци у по ступ ци ма пред 
Су дом ча сти, уко ли ко је то прав но мо гу ће и у скла ду 
са ва же ћим ак ти ма Ко мо ре.

Ва жно је ре ћи да је Суд ча сти РЛ КЈИС у про те клом 
пе ри о ду био ве о ма ак ти ван, што пред ста вља ве ли ки 
успех об зи ром на ње гов не пот пун са став и на бес плат но 
оба вља ње вр ло зах тев них и од го вор них по сло ва. Већ су 

одр жа не и две глав не рас пра ве, а у мар ту ме се цу  још 
три ро чи шта на ко ји ма ће се од лу чи ва ти о при спе лим 
при ја ва ма.

По др жан је став ПО за ПЗЗ у др жав ној прак си, ве
зан за ка пи та ци ју у сми слу ак тив ног укљу че ња Ко мо
ре у про цес ње не при ме не у скла ду с овла шће њи ма из 
чл. 8. За ко на о ко мо ра ма, као и одр жа ва ња три би не уз 
при су ство ди рек то ра ЛКС а ра ди упо зна ва ња члан ства 
са при ме ном ка пи та ци је у ПЗЗ. По ме ну та три би на је 
би ла за и ста и ор га ни зо ва на 29. де цем бра 2009. го ди не 
у До му здра вља Ниш, уз при су ство гди на Ву ка ши на 
Ра ду ло ви ћа као пред став ни ка РЗ ЗО и др Ми ли це Ни
ко лић Пе ри шић као чла на рад не гру пе за ка пи та ци ју 
при СЛФС. Три би на је би ла из у зет но по се ће на, ле ка ри 
су има ли мно го пи та ња, а по де ље ни су и ан кет ни ли
сто ви ко ји и да ље при сти жу и ко ји ће се си сте ма ти зо

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

ЛИ ЦЕН ЦЕ И ПО СЛЕ 
ОД ЛА СКА У ПЕН ЗИ ЈУ 
// УСВО ЈЕН И ПРЕД ЛОГ ЗА ИЗ МЕ НУ СТА ТУ ТА У ДЕ ЛУ КО ЈИ РЕ ГУ ЛИ ШЕ НА КНА ДЕ 
СУ ДИ ЈА МА СУ ДО ВА ЧА СТИ КО ЈЕ СУ ДО СА ДА БИ ЛЕ БЕС ПЛАТ НЕ // ОД ЛУ ЧЕ НО ЈЕ 
ДА СЕ ИС ПИ ТА МО ГУћ НОСТ ДА СЕ СА ЛИ СТЕ СТРУЧ НИХ НАД ЗОР НИ КА МО ГУ 
ПРЕД ЛА ГА ТИ ВЕ ШТА ЦИ У ПО СТУП ЦИ МА ПРЕД СУ ДОМ ЧА СТИ, УКО ЛИ КО ЈЕ 
ТО ПРАВ НО МО ГУ ћЕ И У СКЛА ДУ СА ВА ЖЕ ћИМ АК ТИ МА КО МО РЕ //
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ва ти по гру па ма пи та ња и иста се про сле ди ти над ле
жним ор га ни ма.

До не та је и од лу ка да се пред ло жи Скуп шти ни ЛКС 
до но ше ње од лу ке ко јом се зах те ва при др жа ва ње од ре
да ба чл. 181. и 182. ЗЗЗ а ко је се од но се на струч но уса
вр ша ва ње, као и из ме ну чл. 187. ЗЗЗ та ко да у ст. 2. овог 
чла на уме сто ре чи „про пи су је ми ни стар“ сто ји „про
пи су је над ле жна Ко мо ра“. По ме ну та од лу ка се за сни ва 
опет на пру жа њу по мо ћи ле ка ри ма у де лу ко ји се од
но си на обез бе ђе ње сло бод них да на или пла ће не на
кна де за по тре бе струч ног уса вр ша ва ња као оба ве зе 
сва ког по сло дав ца.

Ка ко је на ни воу ЛКС усво јен Пра вил ник о со ли дар
ној по мо ћи чла но ви ма ЛКС и РЛК, ова РЛ КЈИС је већ 
фор ми ра ла Ко ми си ју ко ја је раз ма тра ла при спе ле зах
те ве и до не ла од го ва ра ју ће од лу ке на осно ву ко јих ће 
се чла но ви ма Ко мо ре  или чла но ви ма њи хо ве уже по
ро ди це, до де ли ти со ли дар на по моћ за слу чај смр ти, 
те же бо ле сти и слич но. По ме ну ти Пра вил ник је об ја
вљен на сај ту ове Ко мо ре (за оне ко ји не зна ју на зив 
сај та је lkjs.rs).

Ка пи та ци о на фор му ла до ста вље на 
на кућ не адре се

По себ ни од бо ри РЛ КЈИС, као струч ни ор га ни фор ми
ра ни од стра не Скуп шти не, ве о ма су ак тив ни, сва ки у 
окви ру сво јих ста ту тар них над ле жно сти.

Та ко је ис пред По за ПЗЗ у др жав ној прак си фор ми
ра на и по себ на Струч на ко ми си ја за хит ну ме ди цин
ску по моћ, чи ји је пред сед ник др Ми ло рад на Сто ја но
вић. На те му ак ту ел но сти у ра ду слу жби ХМП, у Ни шу 
је одр жан по се бан са ста нак ко ји је оку пио то ли ко ле ка
ра из ових слу жби на ни воу ју го и сточ ног ре ги о на, да су 
про сто ри је Ко мо ре би ле ма ле да при ме то ли ко ле ка ра, 
што ука зу је исто вре ме но и на број не про бле ме и пи та
ња ко ја му че ле ка ре ових слу жби у њи хо вом сва ко днев
ном ра ду. Пла ни ра се да да ља ак тив ност по ме ну те Ко
ми си је бу де та ква да по ку ша да пру жи од го во ре на сва 

пи та ња и по мог не у ре а ли за ци ји нео п ход них про ме на 
у ра ду ових слу жби. на те му ак ту ел не ка пи та ци је.

На ини ци ја ти ву овог ПО, свим ле ка ри ма из ПЗЗ ју го
и сточ ног ре ги о на је на кућ не адре се до ста вље но струч
но об ја шње ње при ме не ка пи та ци о не фор му ле, ра ди 
лак шег раз у ме ва ња исте. По ред ове Ко ми си је, овај ПО 
је ве о ма ак ти ван и на уче шћу у из ме на ма и до пу на ма 
ак ту ел ног Пра вил ни ка о ИД бро је ви ма и Но мен кла
ту ри у ПЗЗ. Ве о ма је ак тив на и Ко ми си ја за ме ди ци ну 
ра да ко ја по сто ји на ни воу овог ПО и ко ја се за ла же за 
уна пре ђе ње усло ва ра да ле ка ра из ове обла сти у скло
пу Стра те ги је раз во ја ме ди ци не ра да за пе ри од од 2010. 
до 2015. го ди не.

ПО за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну за шти ту 
у др жав ној прак си, иако је нај ка сни је по чео да ра ди, је
дан је од нај ак тив них у ини ци ра њу од ре ђе них ко ра ка 
ве за них за ову област здрав стве не за шти те. Та ко су у 
ви ше на вра та упу ћи ва ни ра зни до пи си здрав стве ним 
уста но ва ма са пред ло зи ма да се из ја сне ко ји су то нај
ве ћи про бле ми на ко је на и ла зе у сва ко днев ном ра ду, 
али је на жа лост од зив био ис под оче ки ва ног.

Овај ПО је за у зео и став по во дом Пла на раз во ја здрав
стве не за шти те РС до 2015. го ди не – на и ме, да су ци ље
ви овог Пла на у на че лу по зи тив ни али да по сто ји бо
ја зан њи хо ве ре а ли за ци је због обим но сти истих као 
и до са да шњих ис ку ста ва у ре а ли за ци ји слич них пла
но ва, али да по сто ји нео п ход ност укљу че ња Ле кар ске 
ко мо ре у ак тив но сти ве за не за ева лу а ци ју овог Пла
на, об зи ром на за кон ска и ста ту тар на овла шће ња ко
ја Ко мо ра има. 

Је дан од ва жних за кљу ча ка овог Од бо ра је ве зан за 
ис пла ту на кна да за де жур ства и пре ко вре ме ни рад, а 
то је да се исте мо ра ју ис пла ћи ва ти у скла ду са за кон
ским про пи си ма, те су по треб на до дат на сред ства из чл. 
32. Пра вил ни ка о уго ва ра њу ЗЗ из оба ве зног здрав стве
ног оси гу ра ња а ко ја су на ме ње на за ис пла ту по ме ну
тих на кна да, ис пла ћи ва ти у уве ћа ном из но су а ни ка ко 
ма њем од 18 од сто уме сто до са да шњих 16 про це на та од 
укуп ног из но са пред ви ђе ног за ис пла ту за ра да; да ље, 
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да сред ства при ку пље на од екс тер не ре а ли за ци је тре ба 
да бу ду да та здрав стве ној уста но ви за на бав ку опре ме и 
те ку ће одр жа ва ње. Ова кав за кљу чак тре ба усме ри ти ка 
РЗ ЗО на чи ји ра чун иду сред ства од екс тер не ре а ли за ци
је. По во дом уво ђе ња но вих стан дар да и нор ма ти ва ве за
них за фи нан си ра ње се кун дар не и тер ци јар не здрав стве
не за шти те, став овог од бо ра је да се на осно ву Ста ту та 
име ну је по себ но рад но те ло за ду же но за из вр ше ње по
сло ва из чл. 8. ст. 1. тач. 6. За ко на о ко мо ра ма.

Како до примаријата

ПО за струч на пи та ња и струч ни над зор, по ред ак тив
но сти ве за них за пред ла га ње ли сте струч них над зор
ни ка, по кре нуо је ини ци ја ти ву са рад ње са струч ним 
ор га ни ма у здрав стве ним уста но ва ма, ко ји спро во де 
уну тра шњу кон тро лу, ра ди из на ла же ња мо ду са за ани
ми ра ње на чел ни ка по је ди них слу жби ко ји су пр ви сте
пен кон тро ле, а све са ци љем до след не при ме не про пи са 
и пра во вре ме но оба ве шта ва ње за по сле них о ак ту ел но
сти ма из за кон ске ре гу ла ти ве, па ти ме и за шти те члан
ства Ко мо ре због евен ту ал не нео ба ве ште но сти.

Да ље, овај ПО је ини ци рао и ПО за ме ди цин ско обра
зо ва ње да кре не у по сту пак укљу че ња Ко мо ре ве за но 
за сти ца ње при ма ри ја та. Об зи ром да овај од бор не ма 
овла шће ње да вр ши уну тра шњи ни ти спо ља шњи над
зор, то ће се ан га жо ва ти да пру жи струч ну по моћ за сва 
пи та ња ко је упу те здрав стве не уста но ве а ве за на су за 
спро во ђе ње струч ног над зо ра. Кон ти ну и ра ни за да так 
овог Од бо ра у те ку ћој го ди ни ће сва ка ко би ти уна пре ђе
ње ква ли те та здрав стве них услу га, те је у обла сти мен

тал ног здра вља, по кре ну та ини ци ја ти ва за фор ми ра ње 
Ко ми си ја за уна пре ђе ње ква ли те та здрав стве них услу
га из ове обла сти, а да се ка сни је фор ми ра ју и Ко ми си
је за оста ле обла сти здра вља.

По за ме ди цин ску ети ку, по сту па ју ћи у окви ру сво је 
основ не над ле жно сти – спро во ђе ње Ко дек са ме ди цин
ске ети ке, ини ци рао је из ме ну овог Ко дек са у ви ше сег
ме на та, а по ла зе ћи од но вих за кон ских од ред би ко је у 
Ко дек су до би ја ју но ву ко но та ци ју. Ка ко на адре су овог 
Од бо ра сти жу и по је ди не при ја ве про тив ле ка ра, то је 
овај Од бор упу тио ини ци ја ти ву да се де фи ни шу над ле
жно сти Етич ког од бо ра и овог ПО и раз гра ни че у Ста ту
ту, ка ко би се у прак си мо гло по сту па ти по по ме ну тим 
при ја ва ма. Основ ни циљ ак тив но сти овог од бо ра усме
рен је на афир ма ци ју Ко дек са, па је у том сми слу су ге
ри са но да се акре ди ту ју и пре да ва ња са те ма ма из Ко
дек са ка ко би се етич ка на че ла при бли жи ла члан ству 

Ко мо ре. Да ље, кре ну ло се у са рад њу са Етич ким од бо
ри ма ко ји по сто је при здрав стве ним уста но ва ма, а ко
ја би би ла за јед нич ко ре ша вање про бле ма у ин те ре су 
и па ци је на та и ле ка ра. 

За у зет је и став о нео п ход но сти кон ти ну и ра ног про
фе си о нал ног раз во ја свих ле ка ра ко ји би омо гу ћио раз
вој ње го вог лич ног и струч ног по тен ци ја ла, а не за ви
сно од оба ве зе ле ка ра да се струч но еду ку је. По себ на 
па жња је по све ће на и на че ли ма ме ди цин ске ети ке ко
ја се од но се на уло гу ле ка ра у за шти ти за тво ре ни ка и 
при тво ре них ли ца од му че ња и слич них по сту па ка. У 
Пла ну ра да овог Од бо ра је по ред на став ка по ме ну тих 
ак тив но сти и ускла ђи ва ње Ко дек са са Ко дек сом СЛДа 
или до но ше ње је дин стве ног Ко дек са за све ле ка ре, као 
и вред но ва ње ра да ле ка ра као те ма ко ју тре ба об ра ди ти 
за јед но са Син ди ка том, ми ни стар ством, Фон дом...

ПО за ме ди цин ско обра зо ва ње је по себ но ак ти ван, 
об зи ром да у сво јој над ле жно сти има еду ка ци ју ле ка
ра, ко ја је кре ну ла од ове го ди не. Пред сед ник овог Од
бо ра, проф. др Ма ри на Де ља нин Илић исто вре ме но је и 
члан рад не гру пе при Здрав стве ном са ве ту РС, та ко да 
је ди рект но укљу че на у све ак тив но сти ве за не за акре
ди та ци ју при ја вље них про гра ма. У же љи да по мог не 
члан ству Ко мо ре, овај ПО је ини ци рао и фор ми ра ње 
по себ ног рад ног те ла ко је би би ло за ду же но да пре гле
да и се лек ту је при ја вље не акре ди то ва не про гра ме, ка
ко би се из вр шио из бор оних ко ји се од стра не ове Ко
мо ре мо гу фи нан си ра ти.

Уло га ле ка ра у за шти ти за тво ре ни ка

Као пр ви ко рак, кре ну ће се у са рад њу са ДЗ у Ни шу 
у сми слу пру жа ња ор га ни за ци о но тех нич ке по др шке 
од Ко мо ре за ре а ли за ци ју КМЕ, а на кон за у зи ма ња је
дин стве ног ста ва за све Ко мо ре ка ко би се то фи нан
си ра ње спро ве ло на је дин стве ни на чин. Ра ди до ступ
но сти свих про гра ма ле ка ри ма, од лу че но је да се сви 
акре ди то ва ни про гра ми ста ве на сајт РЛ КЈИС и по себ
но обе ле же они ко ји се од но се на овај ре ги он. Та ко ђе 
је по кре ну та ини ци ја ти ва за укљу че ње Ле кар ске ко
мо ре у из ра ду Пра вил ни ка о спе ци ја ли за ци ји, об зи
ром да је та ак тив ност пред ви ђе на и као за кон ска оба
ве за Ле кар ске ко мо ре.

По за ПЗЗ у при ват ној прак си се кон ти ну и ра но за ла
же за по бољ ша ње ста ту са при ват них ле ка ра и њи хо во 
из јед на ча ва ње у свим сег мен ти ма са ко ле га ма у др жав
ном сек то ру, а по себ но на укљу че ње при ват ног сек то ра 
у Фонд здрав стве ног оси гу ра ња... По кре нут је по сту пак 
и за из ра ду по себ ног Пра вил ни ка о осни ва њу при ват
них ор ди на ци ја од стра не ко ри сни ка ста ро сне пен зи
је, об зи ром на тре нут ну не до вољ ну де фи ни са ност ове 
про це ду ре. У то ку је и по сту пак за оце ну устав но сти 
чл. 29. За ко на о ЗЗ а ко ју је по кре нуо овај Од бор, са ци
љем из јед на ча ва ња свих ле ка ра при ли ком опре де љи
ва ња  па ци је на та за свог ле ка ра.

Та ко ђе је по кре ну та ини ци ја ти ва о фор ми ра њу по себ
ног рад ног те ла за са рад њу са РЗ ЗО ју го и сточ ног ре ги
о на, као и Ко ми си је за ева лу а ци ју ре фор ми здрав стве
ног си сте ма РС ко ја би об је ди ни ла ле ка ре из при ват ног 
и др жав ног сек то ра, као и при мар не, се кун дар не и тер
ци јар не за шти те. И нај зад, овај од бор ће по кре ну ти и 
ини ци ја ти ву за из ме ну Пра вил ни ка о ли цен ци ра њу у 
де лу ко ји се од но си на из да ва ње ли цен ци пен зи о не ри
ма при осни ва њу при ват не ле кар ске прак се – ра ди се 
о чл. 4. и чл. 9. по ме ну тог Пра вил ни ка, ка ко би се пре
ци зно де фи ни са ле си ту а ци је из да ва ња ли цен ци на кон 
од ла ска у пен зи ју, пре ки да рад ног од но са на од ре ђе
но вре ме и слич них слу ча је ва ка да ли цен ца на не ки 
на чин „ми ру је.“

 Струч на слу жба РЛ КЈИС

Организована техничка подршка Коморе за КМЕ
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У 
дру гој по ло ви ни 2009. го ди не, Ре ги о нал на 
ле кар ска ко мо ра за Ко со во и Ме то хи ју је на
ста ви ла да пре ко сво јих иза бра них ор га на и 
Струч не слу жбе вр ши по ве ре не јој по сло ве и 

за дат ке. Из вр шни од бор РЛККМ је на одр жа ним сед
ни ца ма од бо ра до нео низ од лу ка и за кљу ча ка из де
ло кру га сво је над ле жно сти. До не та је Од лу ка о пар ти
ци пи ра њу у тро шко ви ма ра да ко мо ре за пр вих шест 
ме се ци у 2009. го ди ни и убу ду ће као и Од лу ка о уче
шћу РЛККМ у по кри ва њу тро шко ва осни ва ња ЛКС по
во дом ду го ва ња ЛКС пре ма СЛД – у. Усво јен је пред лог 
Пра вил ни ка о упо тре би пе ча та и пред лог Пра вил ни
ка о со ли дар ној по мо ћи чла но ви ма ЛКС и чла но ви ма 
њи хо вих ужих по ро ди ца. Да та је са гла сност на по ну
ђе ни пред лог из ме не и до пу не Ста ту та ЛКС и пред лог 
но вог ИД бро ја.

Од бор за јав но здра вље и при ма ра ну здрав стве ну за
шти ту у др жав ној прак си одр жао је пр ву ре дов ну сед
ни цу, на ко јој је усво јен По слов ник о ра ду овог Од бо ра 
и раз ма тра на је ини ци ја ти ва иза бра них ле ка ра ДЗ Ја го
ди на, ћу при ја, Па ра ћин о кон цеп ту иза бра ни ле кар.

По че так по слов не 2010. го ди не, РЛККМ је озна чи ла 
као по че так при пре ма из бор ног про це са за из бо ре за 
Скуп шти ну ЛКС и Скуп шти ну РЛК. На сед ни ци Скуп
шти не ре ги о нал не ко мо ре одр жа не 11. фе бру а ра 2010. 
го ди не, до не та је Од лу ка о фор ми ра њу из бор них је ди
ни ца за те ри то ри ју РЛККМ.

Де ле га ти Скуп шти не су се, узев ши у об зир све чи ње
ни це и окол но сти на ше ре ги је, са гла си ле са пред ло гом 
др Љу би ше Не дељ ко ви ћа – пред сед ни ка РЛК о фор ми
ра њу че ти ри из бор не је ди ни це на те ри то ри ји над ле
жно сти на ше Ко мо ре, и то :

ОКРУ ЗИ ИЗ БОР НА ЈЕ ДИ НИ ЦА

КО СОВ СКИ ГРА ЧА НИ ЦА

КОС.–МИ ТРО ВАЧ КИ КОС. МИ ТРО ВИ ЦА

КОС.–ПО МО РАВ СКИ ШИ ЛО ВО

ПЕћ КИ И ПРИ ЗРЕН СКИ ШТРП ЦЕ

У пр ва два ме се ца 2010. го ди не, одр жа не су две ре
дов не сед ни це Скуп шти не и јед на сед ни ца ИО РЛК, на 
ко ји ма су сва ки из сво је над ле жно сти до не ли од ре ђе
не од лу ке и за кључ ке ве за не за по сло ва ње РЛККМ. На 
сед ни ца ма Скуп шти не РЛК усво је ни су:

– Из ве штај о ра ду РЛК за 2009. го ди ну,

– Из ве штај о по пи су имо ви не и оба ве за по пи сне ко
ми си је за 2009. го ди ну,

– Из ве штај о ра ду ИО РЛК за 2009. го ди ну,

– Из ве шта ја о фи нан сиј ском по сло ва њу РЛККМ, за пе
ри од од 01. 01. 2009. го ди не до 31. 12. 2009. го ди не,

– Пла на ра да РЛККМ за по слов ну 2010. го ди ну,

– Фи нан сиј ски план РЛККМ за по слов ну 2010. го ди ну, 

– Пла на јав них на бав ки РЛККМ за 2010. го ди ну

До не та је Од лу ка о утвр ђи ва њу на кна да за упи сни ну, 
за из да ва ње ли цен ци, чла на ри ну, из да ва ње ли цен цног 
ли ста, из во да и по твр да у ви си ни на кна да у 2009. го
ди ни, као и Од лу ка да се нов ча на сред ства ко ја се на
ла зе на ра чу ну РЛККМ код Ко мер ци јал не бан ке – АД 
Бе о град оро ча ва ју сва ких шест ме се ци, по ис те ку ро ка 
оро че ња на но вих шест ме се ци уве ћа на за из нос сло
бод них сред ста ва ко ја ни су нео п ход на за ре дов но функ
ци о ни са ње Ко мо ре.

Све тач ке ко је су раз ма тра не на сед ни ца ма Скуп
шти не, прак тич но су про шле и кроз Из вр шни од бор 
РЛККМ.

ИЗ ВЕ ШТАЈ О РА ДУ РЛК ЗА КО СО ВО И МЕ ТО ХИ ЈУ

ЧЕ ТИ РИ ИЗ БОР НЕ 
ЈЕ ДИ НИ ЦЕ 
// НА СЕД НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ РЕ ГИ О НАЛ НЕ КО МО РЕ ОДР ЖА НЕ 11. ФЕ БРУ А РА 
ДО НЕ ТА ОД ЛУ КА О ФОР МИ РА ЊУ ИЗ БОР НИХ ЈЕ ДИ НИ ЦА ЗА ТЕ РИ ТО РИ ЈУ РЛККМ 
// ДЕ ЛЕ ГА ТИ СКУП ШТИ НЕ СА ГЛА СИ ЛИ СЕ СА ПРЕД ЛО ГОМ ДР ЉУ БИ ШЕ 
НЕ ДЕЉ КО ВИ ћА – ПРЕД СЕД НИ КА РЛК О ФОР МИ РА ЊУ ЧЕ ТИ РИ ИЗ БОР НЕ 
ЈЕ ДИ НИ ЦЕ НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ НАД ЛЕ ЖНО СТИ КО МО РЕ //
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У окви ру оста лих по сло ва Струч на слу жба РЛККМ сва
ко днев но пру жа струч ну по моћ чла но ви ма Ко мо ре, да
је ту ма че ње и струч не са ве те по во дом сва ког зах те ва за 
пру жа ње струч не по мо ћи до ста вље ног од стра не ле ка ра 
– чла но ва Ре ги о нал не ко мо ре и да је ин фор ма ци је ко је 
се од но се на ак ту ел не те ме и ак тив но сти Ко мо ре.

За вр ше на је пер со на ли за ци ја са фо то гра фи ја ма у 
елек трон ској фор ми за по тре бе из ра де члан ских кар

ти ца а за по чет је и рад на уна пре ђе њу по сто је ће ба зе 
по да та ка. За тим, да та је по др шка да Ко мо ра бу де за
кон ски но си лац акре ди та ци је и да ле ка ри има ју пра
во на до пун ски рад у скла ду са За ко ном.

Здрав стве ним уста но ва ма упу ће ни су до пи си ко ји
ма се упо зо ра ва ју на санк ци је про пи са не за уста но ве 
и од го вор на ли ца уко ли ко рад но ан га жу ју, ле ка ре ко
ји ни су упи са ни у Име ник ле ка ра и не по се ду ју ли

П
о во дом 620 го ди на Ко сов
ске бит ке, пред став ни ци 
Срп ске кру не из Кра гу јев
ца до де ли ли су док то ру 

Мар ја ну Стан ко ви ћу при зна ње Срп
ски ви тез, за ње гов пре га лач ки и ху
ма ни тар ни рад и до ла зак на Ко со во 
2002. го ди не, да ле чи Ср бе у три се ла 
на се ве ру Ме то хи је. Уз ово при зна
ње, док то ру Мар ја ну је до де ље но и 
„мај стор ско пи смо“ Срп ске кру не.

Док тор Мар јан Стан ко вић је по
чет ком 2002. го ди не до шао да ле
чи Ср бе на се ве ру Ме то хи је, не 
мо гав ши да слу ша њи хо ве ва па је 
ка ко не ма ју ле ка ра, али и на по
зив Здрав стве ног цен тра из Ко сов
ске Ми тро ви це. Сти гао је на Ко смет 
фе бру а ра 2002. го ди не, до слов но по 
мин ском по љу, у срп ска се ла Ба
ње, Су во Гр ло и Цр ко лез, ко ја су у 
то вре ме би ла опа са на бо дљи ка
вом жи цом и пу на че лич них во

ДР МАР ЈАН СТАН КО ВИћ – ДО БИТ НИК ПРИ ЗНА ЊА 
СРП СКИ ВИ ТЕЗ, ДО ШАО ЈЕ ПО ЧЕТ КОМ 2002. ГО ДИ НЕ 
ДА ЛЕ ЧИ СР БЕ НА СЕ ВЕ РУ МЕ ТО ХИ ЈЕ

Ви тез 
од Ко со ва
// Же лео сам искре но да по мог нем су на род ни ци ма 
ов де, на обо ду Дре ни це, где је без бед ност Ср ба и да нас 
под ве ли ким зна ком пи та ња. Ова срп ска се ла су 
у пра вом сми слу ен кла ве с тим што је у се ли ма 
на се ве ру Ме то хи је без бед ност огра ни че на чак 
и на уско огра ни че ном про сто ру – ка же др Мар јан //
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зи ла вој ни ка Кфо ра. 
Жи вот ни и рад ни пут 
док то ра Мар ја на дуг 
је де се ти на ма хи ља
да ки ло ме та ра, али 
ње го ва од луч ност да 
до ђе да ле чи Ср бе у 
Ме то хи ји му је би ла 
нај ве ћи иза зов.

„Ни сам се мно го дво
у мио ка да сам чуо ва
па је Ср ба, и пре ко но ћи 
сам од лу чио да до ђем 
у Ме то хи ју. Же лео сам 
искре но да по мог нем 
су на род ни ци ма ов де, 
на обо ду Дре ни це, где 
је без бед ност Ср ба и да нас под ве
ли ким зна ком пи та ња. Ова срп ска 
се ла су у пра вом сми слу ен кла ве с 
тим што је у се ли ма на се ве ру Ме то
хи је без бед ност огра ни че на чак и на 
уско огра ни че ном про сто ру“, при ча 

др Мар јан Стан ко вић. 
Као и мно ги Ср би из 
Ме то хи је ко ји су од 
1999. ка ме но ва ни, на
па да ни и до жи вља ва
ли дру ге прет ње, и др 
Мар јан се, од свог до
ла ска у Ме то хи ју, су о
ча вао са ра зним про
бле ми ма.

„Про ла зио сам са
ни тет ским во зи лом 
ми ни ра ним пу тем, 
пре жи ве ли смо ка
ме ни це, Ал бан ци су 
од ро ња ва ли сте не на 
нас, док смо се кре та

ли ка Зу би ном По то ку... Се ћам се кад 
смо ми ни ра ним пу тем јед ном сти
гли до Цр ко ле за. Шпан ски вој ни ци 
су са уз бу ђе њем иш че ки ва ли да од
ле ти мо у ва здух. Сре ћом, би ле су то 
про тив тен ков ске за ко па не ми не, ко

је се ак ти ви ра ју на три или ви ше то
на“, при се ћа се док тор.

И по ред све га до жи вље ног у не кој 
од три ам бу лан те у три срп ска се ла, 
ко је је др Мар јан офор мио, без устру
ча ва ња од по чет ка при ма на пре гле
де и ле че ње Ал бан це из су сед них 
се ла, ко ји углав ном у ве чер њим са
ти ма, кри ју ћи се од сво јих, до ла зе на 
пре глед код срп ског ле ка ра.

„Не пра вим раз ли ке ме ђу љу ди
ма, по шту јем Хи по кра то ву за кле тву 
и мо ја вра та су отво ре на за све“, све
до чи док тор.

На до би је ном при зна њу Срп ске 
кру не, Срп ског ви те за, ко је се до
де љу је нај и стак ну ти јим пре га о ци
ма у ра ду и ху ма но сти, др Мар јан 
је за хва лан. Скром но твр ди да му је 
не из мер на част да но си ти ту лу срп
ског ви те за, те да ће му при зна ње 
би ти до дат ни мо тив у ле че њу Ср ба 
у Ме то хи ји. с. П.

цен цу. Та ко ђе је, на адре се ра чу но вод стве них слу жби 
здрав стве них уста но ва, у два на вра та упу ће но упо зо
ре ње на мо гућ ност да ле кар бу де бри сан из Име ни ка 
због не пла ћа ња чла на ри не и по зван на ди сци плин ску 
од го вор ност, што је про пи са но и За ко ном о ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка и Ста ту том Ко мо ре. 

Сне жа на Па јо вић
се кре тар РЛК Ко со ва и Ме то хи је

>>> Здрав стве ним уста но ва ма упу ће ни 
до пи си ко ји ма се упо зо ра ва ју 
на санк ци је про пи са не за уста но ве 
и од го вор на ли ца уко ли ко рад но ан га жу ју, 
ле ка ре ко ји ни су упи са ни у име ник 
ле ка ра и не по се ду ју ли цен цу <<< 

Мост на Ибру ко ји пред ста вља ли ни ју раз два ја ња Се вер ног и Ју жног де ла Ко сов ске Ми тро ви це

Др Станковић са 
повељом „Српског 
витеза”
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На осно ву од ред бе из чла на 4. став 1. и чла на 6. Пра вил ни ка о по
ступ ку кан ди до ва ња, на чи ну из бо ра и опо зи ва чла но ва Скуп шти не и 
дру гих ор га на Ле кар ске ко мо ре Ср би је и чла но ва скуп шти не и дру гих 
ор га на Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра у ње ном са ста ву, ко ји је усво јен 
да на 06. апри ла 2010. го ди не, а на осно ву пред ло га скуп шти на Ре ги о
нал них ле кар ских ко мо ра, као и пред ло га ди рек то ра и Управ ног од бо
ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је са сво је XXVI II ре дов не сед ни це одр жа не 
19. апри ла 2010. го ди не, у дру гом де лу VI ре дов не сед ни це Скуп шти не 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ко ја је одр жа на 19. апри ла 2010. го ди не у Бе
о гра ду до не та је сле де ћа

ОДЛУКА

о име но ва њу чла но ва, пред сед ни ка и за ме ни ка пред сед ни ка 
Цен трал не из бор не ко ми си је Ле кар ске ко мо ре Ср би је 

1.  Име ну је се Цен трал на из бор на ко ми си ја Ле кар ске ко мо ре Ср би је за 
спро во ђе ње из бо ра у 2010. го ди ни, за чла но ве Скуп шти не Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је и чла но ве скуп шти на Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра, 
а у сле де ћем са ста ву;

Редни број Име И ПРе зИ ме за По СЛе ње ПРед Ла гач

1. Је ле на Ћи ро вић адво кат, прав ни за ступ ник РЛК Бгд Скуп шти на РЛК Бе о гра да

2. др. Не бој ша Ву ли кић члан ЛКС – РЛК Вој во ди не Скуп шти на РЛК Вој во ди не

3. др. Се ли мир Спа сић члан ЛКС – РЛК Ц и зС Скуп шти на РЛК Ц и зС

4. др. Сла ђа на мај кић члан ЛКС – РЛК ЈИС Скуп шти на РЛК ЈИС

5. др. мир ја на де кић члан ЛКС – РЛК К и м Скуп шти на РЛК К и м

6. де јан Ба бић адво кат, прав ни за ступ ник ЛКС ди рек тор и Уо ЛКС

7. Су за на гу бе ри на чо мић Се кре тар ЛКС ди рек тор и Уо ЛКС

8. Жељ ко ми хић Се кре тар Вр хов ног су да ча сти ЛКС ди рек тор и Уо ЛКС

9. др. алек сан дар Вла хо вић члан ЛКС – РЛК Вој во ди не ди рек тор и Уо ЛКС

10. др. Сло бо дан Ки та но вић члан ЛКС – РЛК Ц и зС ди рек тор и Уо ЛКС

11. др. Љу би ца Жив ко вић члан ЛКС – РЛК ЈИС ди рек тор и Уо ЛКС

12. др. алек сан дар Сте фов ски члан ЛКС – РЛК Бе о гра да ди рек тор  и Уо ЛКС

13. др. злат ко Спа сић члан ЛКС – члан здрав стве ног Са ве та ди рек тор и Уо ЛКС

2.  за пред сед ни ка Цен трал не из бор не ко ми си је би ра се адво кат де јан 
Ба бић, прав ни за ступ ник Ле кар ске ко мо ре Ср би је;

3.  за за ме ни ка пред сед ни ка Цен трал не из бор не ко ми си је би ра се др. 
Сла ђа на мај кић.

4. ова од лу ка је ко нач на и сту па на сна гу да ном до но ше ња.

образложење
По сту па ју ћи по пред ло зи ма скуп шти на Ре ги о нал них ле кар ских ко

мо ра, као и пре ло гу ко ји је увр дио ди рек тор ЛКС са Управ ним од бо ром 
ЛКС, у сми слу од ред бе из чла на 6. Пра вил ни ка о по ступ ку кан ди до ва
ња, на чи ну из бо ра и опо зи ва чла но ва Скуп шти не и дру гих ор га на Ле
кар ске ко мо ре Ср би је и чла но ва скуп шти не и дру гих ор га на Ре ги о нал
них ле кар ских ко мо ра у ње ном са ста ву, Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је је до не ла од лу ку као у дис по зи ти ву.

У Бе о гра ду, 19. апри ла 2010. го ди не

                                  СКУП ШТИ На Ле КаР СКе Ко мо Ре СР БИ Је
Прим. др На да Ра дан ми ло ван чев, пот пред сед ник

На осно ву од ред бе из чла на 16. став 2. и чла на 77. Пра вил ни ка о по ступ ку кан ди до ва ња, на чи ну из бо ра и опо зи ва чла но ва Скуп шти не и дру
гих ор га на Ле кар ске ко мо ре Ср би је и чла но ва скуп шти не и дру гих ор га на Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра у ње ном са ста ву, ко ји је усво јен да на 06. 
апри ла 2010. го ди не, а на осно ву пред ло га скуп шти на Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра, ко је је об је ди нио Управ ни од бор Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
на сво јој XXVI II ре дов ној сед ни ци одр жа ној 19. апри ла 2010. го ди не, у дру гом де лу VI ре дов не сед ни це Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ко ја је 
одр жа на 19. апри ла 2010. го ди не у Бе о гра ду до не та је сле де ћа

ОДЛУКА

о утвр ђе ним Из бор ним је ди ни ца ма за из бо ре чла но ва 
Скуп шти не и дру гих ор га на Ле кар ске ко мо ре Ср би је 

и чла но ва Скуп шти не и дру гих ор га на 
Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра у ње ном са ста ву

УТВР ЂУ ЈУ Се Из бор не је ди ни це за из бо ре чла но ва Скуп шти не и дру гих ор га на Ле кар ске ко мо ре Ср би је и чла но ва Скуп шти не и дру гих ор га на 
Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра у ње ном са ста ву, по те ри то ри ја ма над ле жно сти Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра и то:

На осно ву од ред бе из чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку кан ди до ва ња, на чи ну из бо ра и опо зи ва чла но ва Скуп шти не и дру гих ор га на Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је и чла но ва скуп шти не и дру гих ор га на Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра у ње ном са ста ву, на дру гом де лу 6. ре дов не сед ни це, а ко ји 
је одр жан да на 19. апри ла 2010. го ди не у про сто ри ја ма оп шти не Но ви Бе о град, Скуп шти на ле кар ске ко мо ре Ср би је је, по 5. тач ки днев ног ре да, 
до не ла сле де ћу

ОДЛУКУ

Рас пи су ју се не по сред ни из бо ри за чла но ве Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је
и за чла но ве скуп шти на Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра у ње ном са ста ву.

Из бо ри ће се спро ве сти у не де љу, 20. ју на 2010. го ди не.
Из бор не рад ње по чи њу да те ку по чев од 26. апри ла 2010. го ди не.

 СКУП ШТИ На Ле КаР СКе Ко мо Ре СР БИ Је 
Прим. др На да Ра дан ми ло ван чев, пот пред сед ник
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а) РЛК Бе о гра да

ДЕ ЛЕ ГА ТИ ИЗ ДР ЖАВ НЕ ПРАК СЕ

Редни 
број

Из БоР На 
Је дИ НИ Ца оП ШТИ Не

Број 
гла са ча

1:300
%

Број де ле га та 
са Ск. ЛКС

1:200
%

Број де ле га та 
са Ск. РЛК

  1. Но ви Бе о град Но ви Бе о град 1.647 5,490 5 8,235 8
  2. Во ждо вац Во ждо вац и гроц ка 1.190 4 4 5,95 6
  3. чу ка ри ца чу ка ри ца и Ра ко ви ца 1.412 4,706 5 7,060 7
  4. Вра чар Вра чар 852 2,840 3 4,260 4
  5. Сав ски Ве нац Сав ски Ве нац 597 1,99 2 2,985 3
  6. зе мун зе мун и Сур чин 508 1,693 2 2,540 3
  7. зве зда ра зве зда ра 847 2,823 3 4,235 4
  8. Па ли лу ла Па ли лу ла 727 2,420 2 3,365 4
  9. Ста ри град Ста ри град 624 2,080 2 3,120 3

10. обре но вац обре но вац, Ла за ре вац, Ба ра је во, 
мла де но вац и Со пот 346 1,150 1 1,730 2

     УКУПНО: 8.750 29,158 29 43,750 44

ДЕ ЛЕ ГА ТИ ИЗ ПРИ ВАТ НЕ ПРАК СЕ

Редни 
број

Из БоР На 
Је дИ НИ Ца оП ШТИ Не

Број 
гла са ча

 1:100
%

Број де ле га та 
са Ск. ЛКС

1:100
%

Број де ле га та 
са Ск. РЛК

  1. Но ви Бе о град
Но ви Бе о град, зе мун, Сур чин, Па ли лу ла, 

Сав ски Ве нац, Со пот, Ба ра је во, 
Ла за ре вац, обре но вац,  мла де но вац

600 6,000 6 6,000 6

  9. Ста ри град Ста ри град, Вра чар, зве зда ра, Во ждо вац, 
чу ка ри ца, Ра ко ви ца, гроц ка 911 9,110 9 9,110 9

    УКУПНО: 1.511 15,110 15 15,110 15

б) РЛК за ју го и сточ ну Ср би ју (Ниш)

ДЕ ЛЕ ГА ТИ ИЗ ДР ЖАВ НЕ ПРАК СЕ

Редни 
број

Из БоР На 
Је дИ НИ Ца оП ШТИ Не

Број 
гла са ча

 1:300
%

Број де ле га та 
са Ск. ЛКС

1:200
%

Број де ле га та 
са Ск. РЛК

  1. БРоЈ 1 Ве ли ко гра ди ште, ма ло Цр ни ће, го лу бац, 
Жа ба ри, По жа ре вац, 343 1,140 1 1,720 2

  2. БРоЈ 2 Кла до во, мај дан пек, Не го тин, Ку че во, 
Пе тро вац, Жа гу би ца 322 1,070 1 1,610 2

  3 БРоЈ 3 Бор, за је чар 412 1,370 1 2,060 2
  4. БРоЈ 4 Кња же вац, Со ко ба ња, Бо ље вац, Ра жањ, 

алек си нац 318 1,060 1 1,590 2

  5. БРоЈ 5 Кру ше вац, Ћи ће вац алек сан дро вац, 
Брус, Варварин 496 1,650 2 2,480 2

  6. БРоЈ 6 град Ниш, Свр љиг, га џин Хан, до ље вац, 
ме ро ши на, Про ку пље, Жи то ра ђа, Бла це, 

Кур шу мли ја
2.462 8,210 8 12,310 12

7. БРоЈ 7 Пи рот, ди ми тров град,
Бела Паланка, Бабушница 255 0,850 1 1,280 1

8. БРоЈ 8 Ле ско вац, Вла со тин це, Ле ба не, Бој ник, 
ме две ђа 642 2,140 2 3,210 3

9. БРоЈ 9 Вра ње, Сур ду ли ца, Пре ше во, Вла ди чин 
Хан, Бу ја но вац,. Бо си ле град, Тр го ви ште 571 1,900 2 2,860 3

       УКУПНО: 5.821 19,400 19 29,110 29

ДЕ ЛЕ ГА ТИ ИЗ ПРИ ВАТ НЕ ПРАК СЕ

Редни 
број

Из БоР На 
Је дИ НИ Ца

оП ШТИ Не Број 
гла са ча

 1:100
%

Број де ле га та 
са Ск. ЛКС

1:100
%

Број де ле га та 
са Ск. РЛК

1. БРоЈ 1
Бра ни чев ски управ ни округ, за је чар ски 

управ ни округ, Бор ски управ ни округ, 
Пи рот ски управ ни округ

94 0,940 1 0,940 1

2. БРоЈ 2 Ни шав ски управ ни округ 194 1,940 2 1,940 2
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3. БРоЈ 3
Ра син ски управ ни округ, То плич ки 

управ ни округ, Ја бла нич ки управ ни округ, 
Пчињ ски управ ни округ

110 1,100 1 1,100 1

                                 УКУПНО: 398 3,980 4 3,980 4

ц) РЛК Вој во ди не (Но ви Сад)

ДЕ ЛЕ ГА ТИ ИЗ ДР ЖАВ НЕ ПРАК СЕ

Редни 
број

Из БоР На 
Је дИ НИ Ца оП ШТИ Не

Број 
гла са ча

 1:300
%

Број де ле га та 
са Ск. ЛКС

1:200
%

Број де ле га та 
са Ск. РЛК

1. СомБоР Сом бор, апа тин, оџа ци, Ку ла 481 1,600 2 2,400 2

2. СУБоТИЦа Су бо ти ца, Бач ка То по ла, ма ли Иђош, 
ада, Сен та, Ка њи жа 582 1,940 2 2,910 3

3. КИКИНда Ки кин да, чо ка, Но ва Цр ња, Но ви 
Кне же вац, Бе чеј, Но ви Бе чеј 300 1,000 1 1,500 2

4. зРе ња НИН зре ња нин, Жи ти ште, Се чањ 417 1,390 1 2,080 2
5. ВРШаЦ Вр шац, Бе ла Цр ква, али бу нар, План ди ште 261 0,870 1 1,300 1
6. ПаНчеВо Пан че во, опо во, Ко ва чи ца, Ко вин 364 1,210 1 1,820 2

7. СРемСКа 
мИТРоВИЦа

Срем ска ми тро ви ца, Шид, Ириг, Ин ђи ја, 
Ста ра Па зо ва, Ру ма, Пе ћин ци 509 1,700 2 2,550 3

8. Но ВИ Сад Но ви Сад, Бе о чин, Жа баљ, Ти тел 2.104 7,010 7 10,520 11

9. ВРБаС Вр бас, Бач, Бач ка Па лан ка, Бач ки 
Пе тро вац, Ср бо бран, Те ме рин 285 0,950 1 1,420 1

       УКУПНО: 5.303 17,670 18 26,500 27

ДЕ ЛЕ ГА ТИ ИЗ ПРИ ВАТ НЕ ПРАК СЕ

Редни 
број

Из БоР На 
Је дИ НИ Ца оП ШТИ Не

Број 
гла са ча

 1:100
%

Број де ле га та 
са Ск. ЛКС

1:100
%

Број де ле га та са 
Ск. РЛК

1. Но ВИ Сад Но ви Сад, Бе о чин, Жа баљ, Ти тел 288 2,880 3 2,880 3

2.
Бач Ка 

И СРем

Су бо ти ца, Бач ка То по ла, ма ли Иђош, 
ада, Сен та, Ка њи жа, Сом бор, Ру ма, 

апа тин, оџа ци, Ку ла, Вр бас, Бач, Бач ка 
Па лан ка, Бач ки, Пе ћин ци Пе тро вац, 

Те ме рин, Ср бо бран, Срем ска ми тро ви ца, 
Шид, Ириг, Ин ђи ја, Ста ра Па зо ва

162 1,620 2 1,620 2

3. Ба НаТ

Ки кин да, чо ка, Но ва Цр ња, Но ви 
Кне же вац, Бе чеј, Но ви Бе чеј, опо во, 

зре ња нин, Жи ти ште, Се чањ, Пан че во, 
али бу нар,  Ко ва чи ца, Ко вин, Вр шац, 

Бе ла Цр ква,  План ди ште

101 1,010 1 1,010 1

       УКУПНО: 551 5,510 6 5,510 6

д) РЛК за цен трал ну и за пад ну Ср би ју (Кра гу је вац)

ДЕ ЛЕ ГА ТИ ИЗ ДР ЖАВ НЕ ПРАК СЕ

Редни 
број

Из БоР На 
Је дИ НИ Ца оП ШТИ Не

Број 
гла са ча

1:300
%

Број де ле га та 
са Ск. ЛКС

1:200
%

Број де ле га та 
са Ск. РЛК

  1. БРоЈ 1 Бо га тић, Ша бац, Вла ди мир ци и Ко це ље ва 421 1,400 1 2,100 2

  2. БРоЈ 2 Ло зни ца, Кру пањ, ма ли звор ник, 
Љу бо ви ја 265 0,880 1 1,350 1

  3. БРоЈ 3 Ва ље во, ми о ни ца, Љиг, Лај ко вац, 
Уб, осе чи на 391 1,300 1 1,950 2

  4. БРоЈ 4
Ба ји на Ба шта, Ко сје рић, Ужи це, По же га, 

ча је ти на, ари ље, При је по ље, Но ва 
Ва рош, Сје ни ца, При бој

768 2,560 3 3,840 4

  5. БРоЈ 5 гор њи ми ла но вац, ча чак, Лу ча ни, 
Ива њи ца 557 1,850 2 2,780 3

  6. БРоЈ 6 аран ђе ло вац, То по ла, Ла по во, Ба то чи на, 
Ра ча, Кра гу је вац, Кнић 1.147 3,850 4 5,730 6

  7. БРоЈ 7 Вр њач ка Ба ња, Тр сте ник, Кра ље во 580 1,930 2 2,900 3
  8. БРоЈ 8 Но ви Па зар, Ра шка, Ту тин 318 1,060 1 1,590 2
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  9. БРоЈ   9 Сви лај нац, Ја го ди на, де спо то вац 321 1,070 1 1,600 2
10. БРоЈ 10 Ћу при ја, Ре ко вац, Па ра ћин 366 1,220 1 1,830 2

11. БРоЈ 11 Ве ли ка Пла на, Сме де рев ска Па лан ка, 
Сме де ре во 425 1,420 1 2,120 2

      УКУПНО: 5.560 18,510 18 27,790 29

ДЕ ЛЕ ГА ТИ ИЗ ПРИ ВАТ НЕ ПРАК СЕ

Редни 
број

Из БоР На 
Је дИ НИ Ца оП ШТИ Не

Број 
гла са ча

 1:100
%

Број де ле га та 
са Ск. ЛКС

1:100
%

Број де ле га та 
са Ск. РЛК

  1. БРоЈ 1 Бо га тић, Ша бац, Ко це ље ва, Ло зни ца, 
Љу бо ви ја,  Ва ље во, Уб, осе чи на 83 0,830 1 0,830 1

  2. БРоЈ 2
Ба ји на Ба шта, Ко сје рић, Ужи це, 

По же га, ари ље, гор њи ми ла но вац, 
ча чак, Ива њи ца, Но ви Па зар, 
Но ва Ва рош, Ра шка, При бој 

104 1,040 1 1,040 1

  3. БРоЈ 3 аран ђе ло вац, Ла по во, Кра гу је вац, 
Вр њач ка Ба ња, Тр сте ник, Кра ље во, То по ла 111 1,110 1 1,110 1

  4. БРоЈ 4 де спо то вац, Сви лај нац, Ја го ди на, 
Ћу при ја, Па ра ћин, Ве ли ка Пла на, 
Сме де рев ска Па лан ка,Сме де ре во

107 1,070 1 1,070 1

       УКУПНО: 405 4,050 4 4,050 4

е) РЛК за Ко со во и Ме то хи ју (Ко сов ска Ми тро ви ца)

ДЕ ЛЕ ГА ТИ ИЗ ДР ЖАВ НЕ ПРАК СЕ

Редни 
број

Из БоР На 
Је дИ НИ Ца оП ШТИ Не

Број 
гла са ча

1:70
%

Број де ле га та 
са Ск. ЛКС

1:20
%

Број де ле га та 
са Ск. РЛК

  1.
гРа ча НИ Ца

(Косовски округ)
При шти на, Ко со во По ље, оби лић, 

Ли пљан, Уро ше вац, Шти мље, 
гло го вац, Ка ча ник, По ду је во

380 5,429 5 19,000 19

  2.

Ко СоВ СКа 
мИ ТРо ВИ Ца

(Косовско 
митровачки округ)

Ко сов ска ми тро ви ца, зве чан, 
Ле по са вић, зу бин По ток, 

Ву чи трн, Ср би ца
228 3,257 3 11,400 11

  3.
ШИ Ло Во
(Косовско 

поморавски окуг)

гњи ла не, Ко сов ска Ка ме ни ца, 
Ви ти на, Но во Бр до 55 0,785 1 2,750 3

  4.
ШТРП Це
(Пећки и 

Призренски округ)

Пећ, Ис ток, Кли на, де ча ни, 
Ђа ко ви ца, При зрен, Су ва Ре ка, 

ора хо вац, го ра, Штрп це
76 1,086 2 3,800 4

         УКУПНО: 739 10,557 11 36,950 37

У РЛК за Ко со во и Ме то хи ју, за са да не ма ле ка ра у ПРИ ВАТ НОЈ ПРАК СИ.

1. Би рач ка ме ста у окви ри ма утвр ђе них Из бор них је ди ни ца из прет ход не тач ке ове од лу ке ће сво јим ак том од ре ди ти Цен трал на из бор на ко ми
си ја Ле кар ске ко мо ре Ср би је, а нај ка сни је 20 да на пре да ту ма одр жа ва ња из бо ра, а у све му у скла ду са од ред ба ма из чла на 5. и чла на 10. Пра
вил ни ка о по ступ ку кан ди до ва ња, на чи ну из бо ра и опо зи ва чла но ва Скуп шти не и дру гих ор га на Ле кар ске ко мо ре Ср би је и чла но ва скуп шти не и 
дру гих ор га на Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра у ње ном са ста ву;

2. ова од лу ка је ко нач на и сту па на сна гу да ном до но ше ња, те по ста је са став ни део Пра вил ни ка о по ступ ку кан ди до ва ња, на чи ну из бо ра и опо
зи ва чла но ва Скуп шти не и дру гих ор га на Ле кар ске ко мо ре Ср би је и чла но ва скуп шти не и дру гих ор га на Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра у ње ном 
са ста ву, а у сми слу од ред бе из чла на 77. овог Пра вил ни ка.

образложење
По сту па ју ћи по пред ло зи ма скуп шти на Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра, а ко је је об је ди нио Управ ни од бор Ле кар ске ко мо ре Ср би је на сво јој XXVI II 

ре дов ној сед ни ци одр жа ној 19. апри ла 2010. го ди не, Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би је је до не ла од лу ку као у дис по зи ти ву.

У Бе о гра ду, 19. апри ла 2010. го ди не

СКУП ШТИ На Ле КаР СКе Ко мо Ре СР БИ Је
др. На да Ра дан ми ло ван чев, пот пред сед ник
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ЛЕ КАР СКА КО МО РА СР БИ ЈЕ  •  SER BIAN ME DI CAL CHAM BER

ПРаВИЛНИК

о По СТУП КУ КаН дИ до Ва ња, 
На чИ НУ Из Бо Ра И оПо зИ Ва

чЛа Но Ва СКУП ШТИ Не И дРУ гИХ 
оР га На Ле КаР СКе Ко мо Ре СР БИ Је 
И чЛа Но Ва СКУП ШТИ Не И дРУ гИХ 
оР га На Ре гИ о НаЛ НИХ Ле КаР СКИХ 

Ко мо Ра У ње Ном Са СТа ВУ

Но ви Бе о град,
уто рак, 06. април 2010. го ди не

На осно ву Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је, Скуп шти на Ле кар ске ко
мо ре Ср би је, на VI ре дов ној сед ни ци одр жа ној 06. апри ла 2010. го ди не 

у Бе о гра ду усво ји ла је:

ПРАВИЛНИК
О ПО СТУП КУ КАН ДИ ДО ВА ЊА, НА ЧИ НУ ИЗ БО РА И ОПО ЗИ ВА
чЛа Но Ва СКУП ШТИ Не И дРУ гИХ оР га На Ле КаР СКе Ко мо Ре  

СР БИ Је 
И чЛа Но Ва СКУП ШТИ Не И дРУ гИХ оР га На 

Ре гИ о НаЛ НИХ Ле КаР СКИХ Ко мо Ра У ње Ном Са СТа ВУ

I – ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
овим Пра вил ни ком ре гу ли ше се по сту пак кан ди до ва ња, на чин из бо

ра и опо зи ва чла но ва (де ле га та) Скуп шти не и дру гих ор га на Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је и чла но ва Скуп шти на Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра и 
дру гих ор га на Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра.

Члан 2.
ор га ни Ле кар ске ко мо ре Ср би је су: Скуп шти на, Управ ни од бор, ди

рек тор и два по моћ ни ка ди рек то ра, етич ки од бор, по себ ни од бо ри, Вр
хов ни суд ча сти, Над зор ни од бор и Ко ми си ја за по сре до ва ње.

ор га ни Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра су: Скуп шти на, Из вр шни од
бор, Пред сед ник, два пот пред сед ни ка, по себ ни од бо ри, Над зор ни од
бор, Суд ча сти пр вог сте пе на и Ко ми си ја за по сре до ва ње.

Члан 3.
Из бо ри у Ле кар ској ко мо ри Ср би је (у да љем тек сту: ЛКС) и Ре ги о

нал ним ле кар ским ко мо ра ма (у да љем тек сту:РЛК) спро во де се по не
по сред ном и по сред ном прин ци пу гла са ња.

Не по сред но гла са ње спро во ди се по те ри то ри јал ном прин ци пу, по 
из бор ним је ди ни ца ма фор ми ра ним у управ ним окру зи ма Ре ги о нал них 
ле кар ских ко мо ра и из бор ним је ди ни ца ма фор ми ра ним у гра до ви ма се
ди шти ма Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра, а за из бор чла но ва Скуп шти не 
ЛКС и за из бор чла но ва Скуп шти на ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра.

Из бор не је ди ни це мо гу се фор ми ра ти од јед не или ви ше оп шти на.
На не по сред ним из бо ри ма уче ству ју сви чла но ви ЛКСа упи са ни у 

Име ник Ле кар ске ко мо ре Ср би је.
По сред ним гла са њем Скуп шти на ЛКСа би ра ор га не Ко мо ре, про пи

са не Ста ту том ЛКС, а Скуп шти не РЛК по сред ним гла са њем би ра ју ор га
не ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра, про пи са не Ста ту том ЛКС.

II – ОР ГА НИ И СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ИЗ БО РА

Члан 4.
ор га ни за спро во ђе ње из бо ра за чла но ве Скуп шти не ЛКС и чла но

ве Скуп шти на РЛК су: Цен трал на из бор на ко ми си ја Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је, из бор не ко ми си је ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра, и би рач ки 
од бо ри из бор них је ди ни ца. 

ор га ни за спро во ђе ње из бо ра за  чла но ве ор га на ЛКС и РЛК, ко ји би
ра ју де ле га ти Скуп шти не ЛКС и Скуп шти на РЛК, су Ко ми си ја за из бор 
и име но ва ње Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је и Ко ми си је за из бор 
и име но ва ње Скуп шти на Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра.

Цен трал на из бор на ко ми си ја ЛКС, из бор не ко ми си је ре ги о нал них ле
кар ских ко мо ра и би рач ки од бо ри из бор них је ди ни ца спро во де не по сред
не из бо ре за  чла но ве  Скуп шти не ЛКС и чла но ве Скуп шти на РЛК.

чла но ви из бор них ко ми си ја не мо гу се кан ди до ва ти за чла но ве Скуп
шти не ЛКС и чла но ве Скуп шти на РЛК.

Ко ми си је за из бор и име но ва ње спро во де из бо ре ор га на ко је би ра 
Скуп шти на ЛКС и Скуп шти не РЛК.

Члан 5.
Све рад ње око при пре ме и спро во ђе ња из бо ра оба вља Цен трал на 

из бор на ко ми си ја Ле кар ске ко мо ре Ср би је у са рад њи са из бор ним ко
ми си ја ма ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра.

      Цен трал на из бор на ко ми си ја:
  1) ста ра се о спро во ђе њу не по сред них из бо ра у скла ду са за ко

ном о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка, Ста ту том ЛКС, (Пра вил ни ком 
о по ступ ку кан ди до ва ња, на чи ну из бо ра и опо зи ва чла но ва Скуп шти
не и дру гих ор га на Ле кар ске ко мо ре Ср би је) и ак ти ма ЛКС ко ји ре гу
ли шу ову ма те ри ју;

  2) ор га ни зу је тех нич ке при пре ме за из бо ре;
  3) пра ти при ме ну ака та по бро ја них у тач ки 1) и да је об ја шње ња;
  4) утвр ђу је је дин стве не стан дар де за из бор ни ма те ри јал;
  5) про пи су је обра сце и пра ви ла и утвр ђу је ро ко ве за спро во ђе ње 

из бор них рад њи про пи са них овим Пра вил ни ком;
  6) од ре ђу је и огла ша ва број и адре су би рач ких ме ста;
  7) обра зу је би рач ке од бо ре и име ну је пред сед ни ке и чла но ве би рач

ких од бо ра и њи хо ве за ме ни ке, на пред лог Из вр шног од бо ра РЛК;
  8) утвр ђу је број гла сач ких ли сти ћа за би рач ка ме ста, ове ра ва их и 

за јед но са ове ре ним из во дом из би рач ког спи ска, за пи снич ки пре да је 
Из бор ним ко ми си ја ма ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра;

  9) од ре ђу је из бор не ак те ко ји јој се до ста вља ју;
10) утвр ђу је да ли су из бор на ли ста, од но сно пред лог кан ди да та са

ста вље ни и под не ти у скла ду са Пра вил ни ком и про гла ша ва из бор ну 
ли сту, од но сно ли сту кан ди да та, или ре ше њем од би ја про гла ше ње из
бор не ли сте од но сно кан ди да та;

11) до но си ре ше ње о про гла ше њу збир не из бор не ли сте, од но сно 
ре ше ње о утвр ђи ва њу ли сте кан ди да та;

12) до но си ре ше ње о про гла ше њу укуп ног бро ја би ра ча упи са них у 
би рач ки спи сак;

13) од ре ђу је на чин чу ва ња и ру ко ва ња из бор ним ма те ри ја лом;
14) утвр ђу је и об ја вљу је ре зул та те из бо ра;
15) из да је уве ре ње о из бо ру де ле га та;
16) под но си из ве штај Скуп шти ни Ле кар ске ко мо ре Ср би је о спро ве

де ним из бо ри ма;
17) ре ша ва о при го во ри ма на ре ше ња Из бор них ко ми си ја ре ги о нал

них ле кар ских ко мо ра, и ње на од лу ка је ко нач на;
18) да је ми шље ња и оба ве ште ња у ве зи са при ме ном про пи са о не

по сред ним из бо ри ма у Ле кар ској ко мо ри Ср би је;
19) до но си Ро ков ник за вр ше ње из бор них рад њи у по ступ ку спро во

ђе ња из бо ра, ко ји је оба ве зан до ку мент за спро во ђе ње из бо ра и као 
та кав ро ко ви ма оба ве зу је све уче сни ке у из бор ном про це су;

20) вр ши обу ку свих пред сед ни ка и за ме ни ка би рач ких од бо ра и Из
бор них ко ми си ја ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра.

21) вр ши и дру ге по сло ве у скла ду са овим Пра вил ни ком
22) до но си По слов ник о свом ра ду.

Члан 6.
Цен трал на из бор на ко ми си ја има 13 чла но ва (по 5 чла но ва и за ме

ни ка) ко је би ра Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би је са ман да том од 5 
го ди на.

По јед ног чла на чла на Цен трал не из бор не ко ми си је Скуп шти ни Ко
мо ре пред ла жу Скуп шти не ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра.

оста ле чла но ве Цен трал не из бор не ко ми си је до бро ја 13 Скуп шти
ни Ко мо ре пред ла жу ди рек тор Ко мо ре  и Управ ни од бор ЛКС за јед
но на сед ни ци Управ ног од бо ра, од ко јих су нај ма ње три ди пло ми ра
ни прав ни ци. 

Пред сед ни ка и за ме ни ка пред сед ни ка Цен трал не из бор не ко ми си је 
би ра Скуп шти на ЛКС  ве ћи ном  при сут них чла но ва Скуп шти не ЛКС.

Рад Цен трал не из бор не ко ми си је ре гу ли ше се По слов ни ком о ра ду 
Цен трал не из бор не ко ми си је Ле кар ске ко мо ре Ср би је ко ји до но се чла
но ви Ко ми си је на кон сти ту тив ној сед ни ци овог ор га на.

Цен трал на из бор на ко ми си ја до но си од лу ке ве ћи ном гла со ва од укуп
ног бро ја чла но ва.

Члан 7.
Из бор не ко ми си је ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра:
1) оба ве шта ва ју члан ство са сво је те ри то ри је о усло ви ма и ро ко ви

ма из бор них рад њи;
2) до но се По слов ник о ра ду;
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3) вр ше за пи снич ку пре да ју из бор ног ма те ри ја ла би рач ким од бо ри
ма са сво је те ри то ри је;

4) вр ше за пи снич ки при јем из бор ног ма те ри ја ла по сле гла са ња од 
би рач ких од бо ра са сво је те ри то ри је, и утвр ђу ју ре зул та те гла са ња ко је 
у по себ ним за пи сни ци ма до ста вља ју Цен трал ној из бор ној ко ми си ји;

5) ре ша ва ју по при го во ри ма на рад би рач ких од бо ра;
6) ко ор ди ни ра ју рад би рач ких од бо ра са сво је те ри то ри је у са рад њи 

са Цен трал ном из бор ном ко ми си јом;
7) вр ши и дру ге по сло ве у скла ду са овим Пра вил ни ком и од лу ка ма 

Цен трал не из бор не ко ми си је.

Члан 8.
Из бор не ко ми си је ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра има ју по се дам чла

но ва ко је би ра ју Скуп шти не Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра на пред
лог из вр шних од бо ра ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра, са ман да том од 
5 го ди на.

Нај ма ње је дан члан из бор не ко ми си је ре ги о нал них ле кар ских ко мо
ра мо ра би ти ди пло ми ра ни прав ник.

Пред сед ни ка и за ме ни ка пред сед ни ка Из бор не ко ми си је ре ги о нал не 
ко мо ре би ра Скуп шти на Ре ги о нал не ко мо ре ве ћи ном при сут ног бро ја 
чла но ва Скуп шти не.

Рад Из бор не ко ми си је ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре ре гу ли ше се По
слов ни ком о ра ду Из бор не ко ми си је Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре ко ји 
до но се чла но ви Ко ми си је на кон сти ту тив ној сед ни ци овог ор га на.

Из бор на ко ми си ја ре ги о нал не ко мо ре до но си од лу ке ве ћи ном гла со
ва од укуп ног бро ја чла но ва.

Члан 9.
Из бо ре у из бор ним је ди ни ца ма фор ми ра ним по управ ним окру зи ма 

гра до ви ма или те ри то ри ји јед не или ви ше оп шти на, спро во де би рач
ки од бо ри.

Сва ки би рач ки од бор чи не пред сед ник, за ме ник пред сед ни ка и је
дан до три чла на.

Цен трал на из бор на ко ми си ја до но си ре ше ње о име но ва њу чла но ва 
би рач ког од бо ра нај ка сни је 10 да на пре одр жа ва ња из бо ра.

за ме ну чла на би рач ког од бо ра вр ши Цен трал на из бор на ко ми си ја на 
зах тев са мог чла на, или обра зло же ни зах тев кан ди да та ко јим се утвр
ђу је да је члан би рач ког од бо ра у пр вом сте пе ну срод ства са кан ди да
том за ко га се гла са у тој из бор ној је ди ни ци.

Би рач ки од бор спро во ди из бо ре у из бор ној је ди ни ци на осно ву Пра
вил ни ка о ра ду би рач ког од бо ра ко ји до но си Цен трал на из бор на ко
ми си ја.

Члан 10.
гла са ње на не по сред ним из бо ри ма у Ле кар ској ко мо ри Ср би је оба вља 

се у из бор ним је ди ни ца ма од ре ђе ним по управ ним окру зи ма, гра да или 
те ри то ри ји јед не или ви ше оп шти на ко ји са чи ња ва ју ре ги о нал ну ле кар
ску ко мо ру, на би рач ким ме сти ма ко ја ће од ре ди ти Цен трал на из бор на 
ко ми си ја,  нај ка сни је 20 да на пре да ту ма одр жа ва ња из бо ра.

Би рач ко ме сто од ре ђу је се за гла са ње нај ви ше 2.500, а нај ма ње 300 
би ра ча.

Би рач ка ме ста се ор га ни зу ју у ад ми ни стра тив ним цен три ма је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве, или у се ди шту под руч не кан це ла ри је ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре, или у се ди шту Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре или у се
ди шту Ле кар ске ко мо ре Ср би је, или на оста лим по год ним ме сти ма за 
спро во ђе ње из бо ра пре ма од лу ци Цен трал не из бор не ко ми си је.

Из у зет но, би рач ко ме сто мо же се од ре ди ти и за гла са ње ма ње од 
300 би ра ча за би рач ка ме ста на под руч ју РЛК Ко со ва и ме то хи је, за 
би рач ка ме ста на ко ји ма гла са ју чла но ви Ко мо ре из при ват не прак се 
или ако би, због про стор не уда ље но сти или не по вољ ног ге о граф ског 
по ло жа ја, би ра чи ма тог ме ста гла са ње на дру гом би рач ком ме сту би
ло знат но оте жа но.

за сва ко би рач ко ме сто од ре ђу је се: број би рач ког ме ста, на зив би
рач ког ме ста, адре са би рач ког ме ста и под руч је са ко јег гла са ју би ра
чи на том би рач ком ме сту. 

за чла но ве Ко мо ре из РЛК Ко со ва и ме то хи је мо же се од ре ди ти из
дво је но би рач ко ме сто у се ди шту дру ге РЛК.

Члан 11.
Се кре та ри ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра до но се ре ше ње о за кљу

че њу из во да из би рач ког спи ска чла но ва Ле кар ске ко мо ре Ср би је упи
са них у Име ник ЛКС, ко ји се во ди у ре ги о нал ној ле кар ској ко мо ри 15 
да на пре да ту ма одр жа ва ња из бо ра, и на ве де на ре ше ња до ста вља ју 
Цен трал ној из бор ној ко ми си ји на усва ја ње.

Цен трал на из бор на ко ми си ја на осно ву до ста вље них ре ше ња, у ро
ку од 48 ча со ва од до ста вља ња, до но си од у ку о за кљу че њу би рач ког 
спи ска, као и из во да из би рач ког спи ска по из бор ним је ди ни ца ма и  би
рач ким ме сти ма.

Цен трал на из бор на ко ми си ја на осно ву за кљу че ног би рач ког спи ска, 
до но си ре ше ње о укуп ном бро ју би ра ча ко ји уче ству ју на из бо ри ма, као 
и о бро ју би ра ча по из бор ним је ди ни ца ма и би рач ким ме сти ма.

Из вод из би рач ког спи ска ове ра ва се та ко што се на по след њој стра
ни сва ке све ске би рач ког спи ска на во де по да ци из ре ше ња о за кљу
че њу би рач ког спи ска, а по себ но број стра на све ске би рач ког спи ска, 
број упи са них би ра ча, да тум за кљу че ња би рач ког спи ска, пот пис овла
шће ног ли ца и пе чат Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Члан 12.
По сле за кљу че ња би рач ког спи ска, Цен трал на из бор на ко ми си ја ће 

из вр ши ти упис про ме на у из во де из би рач ког спи ска на осно ву од лу
ке над ле жног основ ног су да ко је при ми нај ка сни је 72 ча са пре да ту ма 
одр жа ва ња из бо ра.

Упис про ме на у из вод из би рач ког спи ска уно си се, по чев од ред ног 
бро ја 1, на кра ју из во да из би рач ког спи ска, на по себ ној стра ни под на
зи вом: „На кнад не про ме не“.

По сле упи са на кнад них про ме на у из во де из би рач ког спи ска, Цен
трал на из бор на ко ми си ја утвр ђу је ко на чан број би ра ча и об ја вљу је га 
на сај ту Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Члан 13.
чла но ви Ко ми си је за из бор и име но ва ње би ра ју се на пр вој кон сти

ту тив ној сед ни ци сва ког но вог са зи ва Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср
би је, од но сно Скуп шти не Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре из ре до ва чла
но ва Скуп шти не ЛКС, од но сно РЛК .

чла но ве Ко ми си је за из бор и име но ва ње би ра Скуп шти на Ко мо ре, 
од но сно Скуп шти на РЛК на пред лог де ле га та Скуп шти не.

Ко ми си ја има 5 чла но ва чи ји је ман дат 4 го ди не.
Пред сед ни ка Ко ми си је и оста лих 4 чла на би ра Скуп шти на Ле кар

ске ко мо ре Ср би је, од но сно Скуп шти на РЛК ве ћи ном од укуп ног бро
ја де ле га та. 

Ко ми си ја за из бор и име но ва ње у скла ду са Ста ту том и овим ак том 
при пре ма и спро во ди из бо ре за све ор га не ко је би ра Скуп шти на Ле кар
ске ко мо ре Ср би је, од но сно Скуп шти на Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре.

Рад Ко ми си је за из бор и име но ва ње ре гу ли ше се По слов ни ком о ра ду 
Ко ми си је за из бор и име но ва ње Ле кар ске ко мо ре Ср би је и ре ги о нал
них ле кар ских ко мо ра ко ји до но се чла но ви Ко ми си је на кон сти ту тив ној 
сед ни ци овог ор га на.

Ко ми си ја за из бор и име но ва ње од лу ке до но си ве ћи ном гла со ва од 
укуп ног бро ја чла но ва.

III –  ИЗ БОР ЧЛА НО ВА СКУП ШТИ НЕ 
 ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ 
И ЧЛА НО ВА СКУП ШТИ НА РЕ ГИ О НАЛ НИХ 
ЛЕ КАР СКИХ КО МО РА

а. оп ште на по ме не

Члан 14.
Из бо ре за Скуп шти ну Ле кар ске ко мо ре Ср би је и Скуп шти не ре ги о

нал них ле кар ских ко мо ра рас пи су је пред сед ник прет ход ног са зи ва Скуп
шти не, нај ма ње 45 да на пре ис те ка ман да та прет ход ног са зи ва.

На кон до но ше ња од лу ке Скуп шти не ЛКС о из бо ру Цен трал не из бор
не ко ми си је и од лу ке о из бо ру из бор них ко ми си ја ре ги о нал них ле кар
ских ко мо ра, као и до но ше њу од лу ке о рас пи си ва њу из бо ра за чла но
ве Скуп шти не  и дру гих ор га на ЛКС за ко је су из бо ри рас пи са ни, као и 
чла но ва Скуп шти не и дру гих ор га на ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра, за 
ко је су из бо ри рас пи са ни, Скуп шти на ЛКС и скуп шти не РЛК на ста вља
ју са ра дом у оби му по треб ном за рад Ко мо ре.

На кон рас пи си ва ња из бо ра, из прет ход ног ста ва овог чла на, ди рек
тор Ко мо ре, по моћ ни ци ди рек то ра Управ ни од бор, Над зор ни од бор Ко
мо ре, По себ ни од бо ри Ко мо ре на ста вља ју са ра дом у оби му по треб ном 
за  рад Ко мо ре, а до мо мен та кон сти ту и са ња но вих ор га на, у но вом са
зи ву Скуп шти не Ко мо ре и при мо пре да је ду жно сти.

На кон рас пи си ва ња из бо ра, из  ста ва 2. овог чла на, Пред сед ник РЛК 
и два пот пред сед ни ка, Из вр шни од бор, Над зор ни од бор РЛК, По себ ни 
од бо ри РЛК на ста вља ју са ра дом у оби му по треб ном за функ ци о ни са ње 
и рад РЛК, а до мо мен та кон сти ту и са ња но вих ор га на, у но вом са зи ву 
Скуп шти не РЛК и при мо пре да је ду жно сти.

У од лу ци о рас пи си ва њу из бо ра пред сед ник Скуп шти не ду жан је да 
на ве де та чан да тум одр жа ва ња из бо ра као и да тум по чет ка из бор них 
рад њи.

Пр вог да на по сле од ре ђе ног да ту ма по чет ка из бор них рад њи одр жа
ва се сед ни ца Цен трал не из бор не ко ми си је.

Рас пи са ни из бо ри не мо гу би ти одр жа ни пре ис те ка 30 да на од да
на рас пи си ва ња.
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Члан 15.
Све рад ње око при пре ме и спро во ђе ња из бо ра оба вља Цен трал на 

из бор на ко ми си ја Ле кар ске ко мо ре Ср би је у са рад њи са Из бор ним ко
ми си ја ма ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра.

Члан 16.
Сви док то ри ме ди ци не, чла но ви Ко мо ре упи са ни у Име ник ЛКС, би

ра ју сво је пред став ни ке на те ри то ри ји ре ги о нал не Ко мо ре на осно ву 
ме ста пре би ва ли шта, у из бор ним је ди ни ца ма управ них окру га, гра до
ва и оп шти на од ко јих се са сто ји Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра у чи ји су 
име ник упи са ни.

У по себ ном ак ту ко ји усва ја Скуп шти на, а ко ји чи ни са став ни део овог 
Пра вил ни ка на во ди се:

1. те ри то ри ја ко ју об у хва та из бор на је ди ни ца;
2. број чла но ва Ко мо ре упи са них у име ник ко ји гла са ју на тој из бор

ној је ди ни ци (ко на чан број утвр ђу је Цен трал на из бор на је ди ни ца сво
јим ре ше њем);

3. број де ле га та Скуп шти не ко ји се би ра се из бор не је ди ни це у Скуп
шти ну ЛКС од но сно Скуп шти ну РЛК.

Из бор не је ди ни це по управ ним окру зи ма, гра до ви ма и оп шти на ма 
пред ла жу Скуп шти не ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра а усва ја Скуп шти
на Ле кар ске ко мо ре Ср би је у по себ ном ак ту ко ји је са став ни део ово 
Пра вил ни ка.

Члан 17.
У сва кој из бор ној је ди ни ци би ра се је дан или ви ше чла но ва Скуп

шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је и је дан или ви ше чла но ва Скуп шти
не Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре, уз по што ва ње прин ци па де фи ни са них 
Ста ту том Ко мо ре.

де ле га ти Скуп шти не ЛКС се би ра ју по прин ци пу да се на 300 упи
са них чла но ва Ко мо ре из др жав них здрав стве них уста но ва би ра је дан 
де ле гат Скуп шти не ЛКС.

де ле га ти Скуп шти не ЛКС из при ват не прак се би ра ју се по прин ци пу 
да се на 100 упи са них чла но ва Ко мо ре из при ват не прак се би ра је дан 
де ле гат Скуп шти не ЛКС.

де ле га ти Скуп шти не ЛКС из ре ги о на Ко со ва и ме то хи је би ра ју се по 
прин ци пу да се на 70 упи са них чла но ва Ко мо ре из ре ги о на Ко со ва и 
ме то хи је  би ра је дан де ле гат Скуп шти не ЛКС и из др жав них здрав стве
них уста но ва и из при ват не прак се.

Скуп шти ну ре ги о нал не ко мо ре чи не иза бра ни де ле га ти Скуп шти не 
Ко мо ре са те ри то ри је ре ги о нал не ко мо ре, уз иза бра не де ле га те скуп
шти не ре ги о нал не ко мо ре иза бра них по прин ци пу је дан де ле гат на 200 
упи са них чла но ва Ко мо ре, из др жав них здрав стве них уста но ва, а са те
ри то ри је ре ги о нал не ко мо ре, и по прин ци пу је дан де ле гат на 100 упи
са них чла но ва Ко мо ре, из при ват не прак се, а са те ри то ри је ре ги о нал
не ко мо ре.

Скуп шти ну ре ги о нал не ко мо ре Ко со ва и ме то хи је чи не иза бра ни де
ле га ти Скуп шти не Ко мо ре са те ри то ри је ре ги о нал не ко мо ре Ко со ва и 
ме то хи је, а уз иза бра не де ле га те скуп шти не ре ги о нал не ко мо ре, иза
бра них по прин ци пу је дан де ле гат на 20 упи са них чла но ва Ко мо ре из 
ре ги о на Ко со ва и ме то хи је, и из др жав них здрав стве них уста но ва  и из 
при ват не прак се.

б. По сту пак кан ди до ва ња

Члан 18.
за чла на Скуп шти не Ко мо ре и Скуп шти не ре ги о нал не ко мо ре  мо же 

би ти пред ло жен и би ран сва ки члан Ко мо ре упи сан у Име ник Ко мо ре.
Кан ди да та за чла на Скуп шти не Ко мо ре или Скуп шти не ре ги о нал не 

ко мо ре  мо же пред ло жи ти сва ки члан Ко мо ре упи сан у Име ник Ко мо
ре, а ко ји се во ди у еви ден ци ји Ре ги о нал не ко мо ре у ко јој се члан кан
ди ду је, с тим да има пре би ва ли ште на те ри то ри ји из бор не је ди ни це у 
ко јој се кан ди дат за чла на Скуп шти не кан ди ду је. 

члан Ко мо ре упи сан у Име ник мо же сво јим пот пи сом по др жа ти са мо 
оно ли ко кан ди да та ко ли ко се би ра на тој Из бор ној је ди ни ци за Скуп шти
ну РЛК и за Скуп шти ну ЛКС.

члан Ко мо ре упи сан у Име ник мо же би ти кан ди дат са мо на тој из бор
ној је ди ни ци, оној у ко ме се на ла зи ње го во пре би ва ли ште.

Члан 19.
Сва ка кан ди да ту ра за чла на Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је из 

др жав них здрав стве них уста но ва  мо ра би ти по др жа на пот пи си ма нај
ма ње 20 чла но ва ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре и са из бор не је ди ни це 
на чи јој те ри то ри ји кан ди дат има  пре би ва ли ште.

Сва ка кан ди да ту ра за чла на Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је из 
при ват не прак се и са те ри то ри је Ко со ва и ме то хи је мо ра би ти по др жа на 
пот пи си ма нај ма ње 10 чла но ва ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре и са из бор
не је ди ни це на чи јој те ри то ри ји кан ди дат има  пре би ва ли ште.

Сва ка кан ди да ту ра за чла на Скуп шти не ре ги о нал не ле кар ске ко мо
ре мо ра би ти по др жа на пот пи си ма нај ма ње 10 чла но ва ре ги о нал не ле
кар ске ко мо ре и са из бор не је ди ни це на чи јој те ри то ри ји кан ди дат има  
пре би ва ли ште, из у зев  кан ди да ту ре за  чла на Скуп шти не РЛК Ко со
ва и ме то хи је ко ја мо ра би ти по др жа на пот пи си ма нај ма ње 5 чла но ва 
РЛК Ко со ва и ме то хи је, са из бор не је ди ни це на чи јој те ри то ри ји кан ди
дат има пре би ва ли ште.

Сва ка кан ди да ту ра за чла на Скуп шти не ЛКС и за чла на РЛК из др
жав них здрав стве них уста но ва мо ра би ти по др жа на пот пи си ма чла но ва 
из др жав них здрав стве них уста но ва, а кан ди да ту ра за чла на Скуп шти не 
ЛКС и чла на Скуп шти не РЛК из при ват не прак се мо ра би ти по др жа на 
пот пи си ма чла но ва из при ват не прак се.

Струч на слу жба Ре ги о нал не Ко мо ре у ро ку од 10 да на од да на рас
пи си ва ња из бо ра, оба ве шта ва све чла но ве Ко мо ре са сво је те ри то ри
је да се пи са ним пу тем обра зло же не кан ди да ту ре до ста вља ју Из бор ној 
ко ми си ји ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре.

Из бор на ко ми си ја ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре до ста вља при спе
ле кан ди да ту ре на про гла ше ње Цен трал ној из бор ној ко ми си ји у ро ку 
од 48 са ти.

Цен трал на из бор на ко ми си ја ду жна је да у ро ку од 48 са ти од при је
ма кан ди да ту ра до не се од лу ку или за кљу чак.

Кан ди да ту ре се под но се нај ка сни је 20 да на пре одр жа ва ња из бо ра.

Члан 20.
Кан ди да ту ра оба ве зно са др жи:
– име и пре зи ме кан ди да та;
– ЈмБг кан ди да та;
– пре би ва ли ште кан ди да та;
– по твр ду или ре ше ње да је упи сан у Име ник Ко мо ре из да ту од стра

не ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре;
– при ку пљен про пи са ни број пот пи са на обра сцу чла но ва Ко мо ре ко

ји по др жа ва ју кан ди да ту ру;
– из ја ву кан ди да та на про пи са ном обра сцу да под но си кан ди да ту ру 

за де ле га та Скуп шти не.

Члан 21.
ако кан ди да ту ра са др жи не до стат ке за про гла ше ње, Цен трал на из

бор на ко ми си ја за кључ ком на ла же под но си о цу кан ди да ту ре да у ро ку 
од 48 ча со ва од ча са до ста вља ња за кључ ка от кло ни не до стат ке. Про
тив за кључ ка ни је до зво љен при го вор ни жал ба.

ако под но си лац кан ди да ту ре не от кло ни не до стат ке у ро ку из ста ва 
1) овог чла на, Цен трал на из бор на ко ми си ја ре ше њем од би ја про гла
ше ње кан ди да ту ре.

Члан 22.
Сва ки би рач (на из бор ној је ди ни ци кан ди да та чи ја је кан ди да ту ра 

од би је на), кан ди дат за де ле га та, мо же да под не се Цен трал ној из бор ној 
ко ми си ји при го вор на ре ше ње ко јим је од би је но про гла ше ње кан ди да
ту ре, у ро ку од 24 ча са од ка да је кан ди дат при мио ре ше ње.

Цен трал на из бор на ко ми си ја до но си ре ше ње по при го во ру у ро ку 
од 48 ча со ва од при је ма при го во ра и до ста вља га под но си о цу при
го во ра.

На ре ше ње Цен трал не из бор не ко ми си је ко је је до не се но по при го
во ру, под но си лац при го во ра мо же из ја ви ти жал бу су ду у ро ку од 24 са та 
од до но ше ња ре ше ња, пре ко Цен трал не из бор не ко ми си је.

од лу ка ко ја је до не се на у по ступ ку по жал би је пра во сна жна и про
тив ње се не мо же под не ти зах тев за ван ред но пре и спи ти ва ње суд ске 
од лу ке, ни ти зах тев за по на вља ње по ступ ка ко ји су пред ви ђе ни за ко
ном о управ ним спо ро ви ма.

Члан 23.
Цен трал на из бор на ко ми си ја, по за вр ше ном по ступ ку кан ди до ва

ња, утвр ђу је ко нач не ли сте кан ди да та по из бор ним је ди ни ца ма, нај ка
сни је 15 да на пре да на одр жа ва ња из бо ра и об ја вљу је збир ну из бор
ну ли сту кан ди да та за де ле га те Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
и збир не из бор не ли сте кан ди да та за де ле га те Ре ги о нал них ле кар
ских ко мо ра.

збир на из бор на ли ста са др жи све кан ди да ту ре, лич на име на свих 
кан ди да та, по дат ке о го ди ни ро ђе ња, лич ни број (ЈмБг) кан ди да та и 
пре би ва ли ште кан ди да та.

Ре до след кан ди да та на збир ној из бор ној ли сти утвр ђу је се пре ма ре
до сле ду про гла ше ња кан ди да ту ра.

збир не из бор не ли сте кан ди да та об ја вљу ју се јав но, на огла сним та
бла ма ре ги о нал них ко мо ра и њи хо вих окру жних кан це ла ри ја и на сај
ту Ко мо ре.

збир на из бор на ли ста кан ди да та за де ле га те Скуп шти не Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је и збир на из бор на ли ста за кан ди да те ре ги о нал не ле кар
ске ко мо ре, об ја вљу ју се оба ве зно на би рач ком ме сту.
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Члан 24.
Под но си лац кан ди да ту ре мо же је по ву ћи нај ка сни је 24 са та пре ро ка 

од ре ђе ног у чла ну 22. став 1).

в. Из бо ри

Члан 25.
Из бо ри за Скуп шти ну Ле кар ске ко мо ре Ср би је и скуп шти не ре ги о

нал них ле кар ских ко мо ра одр жа ва ју се ис кљу чи во не де љом.
гла са ње за из бор чла но ва Скуп шти не вр ши се на би рач ким ме сти

ма.
Сва ко би рач ко ме сто има ред ни број.
Из бор не ко ми си је ре ги о нал них ко мо ра нај ка сни је 7 да на пре да на 

одр жа ва ња из бо ра об ја вљу ју рас по ред би рач ких ме ста, са на зна ка ма 
ко ји чла но ви ко мо ре гла са ју на од ре ђе ним би рач ким ме сти ма.

за сва ко би рач ко ме сто се обез бе ђу је по себ на про сто ри ја.

Члан 26.
гла са ње се вр ши лич но.
гла са се гла сач ким ли сти ћи ма.
гла сач ки ли стић са др жи:
1. озна ку и ред ни број из бор не је ди ни це у ко јој се вр ше из бо ри;
2. оба ве ште ње о бро ју кан ди да та ко ји се би ра ју у тој из бор ној је ди

ни ци;
3. име на и пре зи ме на кан ди да та, по ре до сле ду са збир не из бор не 

ли сте.
Ис пред име на сва ког кан ди да та ста вља се ред ни број пре ма ре до

сле ду са збир не из бор не ли сте.
4. озна ку за чла на ко је Скуп шти не се гла са пред мет ним ли сти ћем, 

од но сно да ли се гла са за чла на Скуп шти не ЛКС или чла на Скуп шти
не РЛК.

Члан 27.
гла са се са мо за кан ди да те на ве де не на гла сач ком ли сти ћу по је ди

нач но, а нај ви ше за оно ли ко кан ди да та ко ли ко се чла но ва Скуп шти не 
Ко мо ре, од но сно Скуп шти не РЛК би ра из те из бор не је ди ни це.

гла са ње се вр ши за о кру жи ва њем ред ног бро ја ис пред име на кан ди
да та за ко га се гла са.

Члан 28.
гла сач ки ли сти ћи на ко ји ма су за о кру же ни ред ни бро је ви ис пред име

на ве ћег бро ја кан ди да та од бро ја кан ди да та ко ји се би ра, ли сти ћи у ко је 
су уне та и за о кру же на но ва име на, не по пу ње ни гла сач ки ли сти ћи као 
и ли сти ћи на ко ји ма се не мо же са си гур но шћу утвр ди ти за ко га је кан
ди да та гла са но, сма тра ју се не ва же ћим.

Члан 29.
гла са ње тра је не пре кид но, од 07,00 до 19,00 ча со ва.
Би рач ко ме сто се у 19,00 ча со ва за тва ра, али се би ра чи ма ко ји су се 

за те кли на би рач ком ме сту у вре ме за тва ра ња, омо гу ћа ва да гла са ју.
Би рач ко ме сто на ко ме су гла са ли сви упи са ни би ра чи мо же би ти за

тво ре но и пре ис те ка ро ка на ве де ног у прет ход ном ста ву овог чла на.

Члан 30.
чла но ви би рач ких од бо ра про ве ра ва ју да ли је сва ко ко при сту па гла

са њу упи сан у би рач ки спи сак.
Уко ли ко би рач ни је упи сан, гла са ње му не ће би ти до зво ље но, осим 

ако чла но ви ма ко ми си је не ста ви на увид ре ше ње су да о упи су у би
рач ки спи сак.

Сва ки та кав слу чај уно си се у за пи сник, а суд ско ре ше ње ста вља на 
по след њу стра ну из во да из би рач ког спи ска.

Члан 31.
Иден ти фи ка ци ја би ра ча упи са них у би рач ки спи сак вр ши се на осно

ву уви да у лич ну кар ту или пут ну ис пра ву (па сош).

г. Утвр ђи ва ње ре зул та та гла са ња

Члан 32.
По за вр шет ку гла са ња би рач ки од бор за по чи ње утвр ђи ва ње ре зул

та та гла са ња.
Ре зул та ти гла са ња се утвр ђу ју та ко што се пр во вр ши пре бро ја ва

ње не у по тре бље них гла сач ких ли сти ћа, ста вља ју их у по се бан омот 
ко ји пе ча ти с на зна ком на омо ту да се ра ди о не у по тре бље ним гла сач
ким ли сти ћи ма.

По том се, на осно ву би рач ког спи ска, из во да из би рач ког спи ска, 
утвр ђу је уку пан број би ра ча ко ји су гла са ли, и при сту па се отва ра њу 
би рач ке ку ти је и пре бро ја ва њу гла со ва.

Кад се би рач ка ку ти ја отво ри, по сле про ве ре кон трол ног ли ста, ва
же ћи гла сач ки ли сти ћи се одва ја ју од не ва же ћих.

Би рач ки од бор кон ста ту је број не ва же ћих гла сач ких ли сти ћа, уно си 
се у за пи сник и не ва же ће гла сач ке ли сти ће пе ча ти у по се бан омот, с 
на зна ком да се ра ди о не ва же ћим гла сач ким ли сти ћи ма, а по том утвр
ђу је број гла сач ких ли сти ћа и број гла со ва ко ји је до био сва ки кан ди дат, 
што се та ко ђе уно си у за пи сник.

Ва же ћи гла сач ки ли сти ћи ста вља ју се у по се бан омот са на зна ком да 
се ра ди о ва же ћим гла сач ким ли сти ћи ма, ко ји се по том пе ча ти.

Кад се утвр ди да је број гла сач ких ли сти ћа у гла сач кој ку ти ји ве ћи 
од бро ја би ра ча ко ји су гла са ли, или у гла сач кој ку ти ји ни је на ђен кон
трол ни ли стић, би рач ки од бор се рас пу шта и име ну је но ви, а гла са ње 
на том би рач ком ме сту по на вља се.

Члан 33.
Ка да се утвр де ре зул та ти гла са ња у за пи сник се уно се сле де ћи по

да ци:
1. уку пан број би ра ча у би рач ком спи ску на том би рач ком ме сту;
2. број би ра ча ко ји је гла сао;
3. број гла со ва ко ји је до био сва ки кан ди дат са гла сач ког ли сти ћа;
4. број не ва же ћих гла сач ких ли сти ћа.
У за пи сник се уно се све окол но сти и чи ње ни це од зна ча ја за гла

са ње.
за пи сник пот пи су ју сви чла но ви би рач ког од бо ра.

Члан 34.
за пи сник се, са дру гим из бор ним ма те ри ја лом, до ста вља Из бор ној 

ко ми си ји ре ги о нал не ко мо ре у ро ку од 24 са та од вре ме на за тва ра ња 
би рач ког ме ста.

Члан 35.
Из бор на ко ми си ја ре ги о нал не Ле кар ске ко мо ре у ро ку од 48 ча со ва од 

да на при је ма ма те ри ја ла утвр ђу је ре зул та те из бо ра и до ста вља их Цен
трал ној из бор ној ко ми си ји Ле кар ске ко мо ре Ср би је на про гла ше ње.

Члан 36.
Ко нач не ре зул та те из бо ра про гла ша ва Цен трал на из бор на ко ми си

ја Ле кар ске ко мо ре Ср би је, нај ка сни је 15 да на од да на одр жа ва ња из
бо ра.

Цен трал на из бор на ко ми си ја свим иза бра ним чла но ви ма Скуп шти
не Ле кар ске ко мо ре Ср би је и чла но ви ма ре ги о нал них ле кар ских скуп
шти на, из да је уве ре ње о из бо ру за чла на Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је, од но сно чла на Скуп шти не ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре у ро ку 
од 3 да на од про гла ше ња ко нач них ре зул та та ша ље уве ре ња о из бо
ру на адре су пре би ва ли шта иза бра ним кан ди да ти ма, пре по ру че но са 
по врат ни цом.

Цен трал на из бор на ко ми си ја под но си из ве штај о из бо ри ма Скуп шти ни 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је на пр вој кон сти ту тив ној сед ни ци Скуп шти не.

Члан 37.
ман дат чла но ва Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је и чла но ва Скуп

шти не РЛК тра је 4 го ди не, и по чи ње да ном ве ри фи ка ци је у Скуп шти
ни.

По сту пак ве ри фи ка ци је ре гу ли сан је По слов ни ком о ра ду Скуп шти не 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

д. При мед бе на ре гу лар ност из бо ра

Члан 38.
При го вор на ре гу лар ност из бо ра мо же ста ви ти сва ки члан Ко мо ре 

или сва ки кан ди дат за чла на Скуп шти не Ко мо ре или Скуп шти не ре ги
о нал не ле кар ске ко мо ре.

При го вор на ре гу лар ност из бо ра, на не пра вил но сти у спро во ђе њу 
из бор них рад њи, под но си се у ро ку од 24 ча са од да на ка да је до не та 
од лу ка, од но сно из вр ше на рад ња или учи њен про пуст, Из бор ној ко ми
си ји ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре на чи јој се те ри то ри ји на ла зи би рач
ко ме сто на чи ји рад се ула же при го вор.

Из бор на ко ми си ја ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре до но си ре ше ње по 
при го во ру у ро ку од 24 ча са од при је ма.

Уко ли ко је при го вор ре ше њем од би јен од стар не Из бор не ко ми си је 
ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре, под но си лац има пра во жал бе Цен трал ној 
из бор ној ко ми си ји у ро ку од 24 са та од вре ме на при је ма од лу ке Из бор
не ко ми си је ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре.

Цен трал на из бор на ко ми си ја до но си од лу ку по жал би у ро ку од 24 
са та од при је ма.

од лу ка Цен трал не из бор не ко ми си је Ле кар ске ко мо ре Ср би је је ко
нач на и на њу под но си лац мо же из ја ви ти жал бу су ду у ро ку од 24 ча са 
од до ста вља ња од лу ке Цен трал не из бор не ко ми си је.
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Уко ли ко Цен трал на из бор на ко ми си ја усво ји при го вор, из бо ри се на 
том би рач ком ме сту по на вља ју у ро ку од 7 да на од да на одр жа ва ња.

У слу ча ју да из не ке из бор не је ди ни це не бу де иза бран број де ле га та 
ко ји се би ра, из бо ри се по на вља ју у ро ку од 60 да на као до пун ски.

од лу ка су да до не та у по ступ ку по жал би је пра во сна жна и про тив 
ње се не мо же под не ти зах тев за ван ред но пре и спи ти ва ње суд ске од
лу ке, ни ти зах тев за по на вља ње по ступ ка ко ји су пред ви ђе ни за ко ном 
о управ ним спо ро ви ма.

Све при мед бе на ре гу лар ност из бо ра до ста вља ју се над ле жним из
бор ним ко ми си ја ма пи са ним пу тем, уз де таљ но обра зло же ње.

IV – ПРЕ ДА ЈА ИЗ БОР НОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛА ПРЕ ГЛА СА ЊА

Члан 39.
Цен трал на из бор на ко ми си ја обез бе ђу је це ло ку пан из бор ни ма те ри јал 

за сва би рач ка ме ста (гла сач ке ку ти је, па ра ва не за гла са ње, при бор за 
пи са ње, при бор за пе ча ће ње гла сач ких ку ти ја и дру гог из бор ног ма те
ри ја ла, ко вер те за од ла га ње гла сач ких ли сти ћа, збир не из бор не ли сте, 
из во де из ре ше ња о од ре ђи ва њу би рач ког ме ста, ре ше ња о име но ва њу 
би рач ког од бо ра, из во де из би рач ког спи ска, гла сач ке ли сти ће, кон трол
не ли сто ве за про ве ру ис прав но сти гла сач ке ку ти је, обра сце за пи сни ка о 
ра ду би рач ког од бо ра, од го ва ра ју ће обра сце за пи сни ка о при мо пре да ји 
из бор ног ма те ри ја ла, Пра ви ла о ра ду би рач ких од бо ра).

Члан 40.
Цен трал на из бор на ко ми си ја за пи снич ки до ста вља из бор ни ма те ри

јал Из бор ним ко ми си ја ма ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра нај ка сни је 96 
ча со ва пре да на одр жа ва ња из бо ра.

Из бор не ко ми си је ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра за пи снич ки пре да
ју из бор ни ма те ри јал би рач ким од бо ри ма са сво је те ри то ри је нај ка сни је 
72 са та пре да на одр жа ва ња из бо ра.

V – РАД БИ РАЧ КОГ ОД БО РА

Члан 41.
Сви би рач ки од бо ри по сту па ју у скла ду са пра ви ли ма о ра ду би рач

ких од бо ра ко ја ће про пи са ти Цен трал на из бор на ко ми си ја.

VI –  ДО СТА ВЉА ЊЕ ИЗ БОР НОГ 
МА ТЕ РИ ЈА ЛА ПО СЛЕ ГЛА СА ЊА

Члан 42.
По што утвр ди ре зул та те гла са ња на би рач ком ме сту, сва ки би рач ки 

од бор без од ла га ња за пи снич ки пре да је про пи са ни из бор ни ма те ри јал 
Из бор ној ко ми си ји ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре.

Уко ли ко је уло же на жал ба на ре ше ње Из бор не ко ми си је ре ги о нал
не ле кар ске ко мо ре, уз за пи сник Цен трал ној из бор ној ко ми си ји про
сле ђу је се и ма те ри јал са би рач ког ме ста на чи ји је из бор ни про цес 
жал ба уло же на.

Из бор не ко ми си је ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра по што при ку пе из
бор ни ма те ри јал са свих би рач ких ме ста, кон ста ту ју за пи снич ки ре зул
та те гла са ња на те ри то ри ји ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре, и без од ла га
ња, за пи сни ке до ста вља ју Цен трал ној из бор ној ко ми си ји.

Цен трал на из бор на ко ми си ја по про те ку ро ко ва за жал бу, утвр ђу је 
ко нач не ре зул та те гла са ња по ре ги о нал ним ле кар ским ко мо ра ма за 
Скуп шти ну Ле кар ске ко мо ре Ср би је и за Скуп шти не ре ги о нал них ле
кар ских ко мо ра.

VII – СТАН ДАР ДИ ЗА ИЗ БОР НИ МА ТЕ РИ ЈАЛ

Члан 43.
гла сач ки ли сти ћи за из бор де ле га та Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср

би је и де ле га та Скуп шти не ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра, штам па ју се 
у Бе о гра ду у штам па ри ји ко ју од ре ди Цен трал на из бор на ко ми си ја.

гла сач ки ли сти ћи штам па ју се на хар ти ји ко ја је за шти ће на во де
ним жи гом.

Број гла сач ких ли сти ћа ко ји се штам па, њи хов об лик, бо ју и њи хов 
из глед утвр ђу је Цен трал на из бор на ко ми си ја.

Број гла сач ких ли сти ћа ко ји се штам па ју мо ра би ти јед нак укуп ном 
бро ју би ра ча – ле ка ра упи са них у Би рач ки спи сак, уз до да так ре зер
вних гла сач ких ли сти ћа чи ји број не мо же пре ћи 0,3% од укуп ног бро
ја би ра ча.

о бро ју ре зер вних гла сач ких ли сти ћа Цен трал на из бор на ко ми си ја 
до но си Ре ше ње ко је об ја вљу је на сај ту Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Члан 44.
Текст и из глед гла сач ких ли сти ћа утвр ђу је Цен трал на из бор на ко

ми си ја.
Цен трал на из бор на ко ми си ја по сле до но ше ња од лу ке о тек сту и из

гле ду гла сач ког ли сти ћа, са чи ња ва узо рак гла сач ког ли сти ћа ко ји ове
ра ва пред сед ник Цен трал не из бор не ко ми си је сво јим пот пи сом, а по ред 
се ста вља пот пис ди рек то ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је и пе чат Ле кар
ске ко мо ре Ср би је.

ове ре ни узо рак гла сач ког ли сти ћа пре да је се штам па ри ји, ко ја на 
осно ву ње га из ра ђу је гра фич ке пло че.

Про цес штам па ња по чи ње у при су ству овла шће ни пред став ни ка Цен
трал не из бор не ко ми си је.

Пр ви од штам па ни гла сач ки ли стић ко ји ис пу ња ва оп ти мал не гра фич
ке стан дар де, пред став ник Цен трал не из бор не ко ми си је упо ре ђу је са 
ове ре ним узор ком гла сач ког ли сти ћа.

По што утвр ди да је од штам па ни при ме рак гла сач ког ли сти ћа по ду
да ран са ове ре ним узор ком, пред став ник Цен трал не из бор не ко ми си је 
сво јим пот пи сом одо бра ва штам па ње гла сач ких ли сти ћа у утвр ђе ном 
бро ју при ме ра ка.

од мах по за вр шет ку штам па ња, ко ми си ја, ко ју чи не пред став ни ци 
Цен трал не из бор не ко ми си је и штам па ри је, уни шта ва ком пју тер ску при
пре му за из ра ду гра фич ких пло ча и гра фич ке пло че.

о уни шта ва њу ком пју тер ске при пре ме и гра фич ких пло ча, са ста вља 
се за пи сник, а уни ште не гра фич ке пло че се пре да ју Цен трал ној из бор
ној ко ми си ји.

VI II – УПО ТРЕ БА ЈЕ ЗИ КА И ПИ СМА

Члан 45.
Текст гла сач ког ли сти ћа и пре о ста лог ма те ри ја ла за спро во ђе ње из

бо ра, штам па се на срп ском је зи ку, ћи ри ли цом.

IX  СТА ТИ СТИЧ КА ОБ РА ДА ПО ДА ТА КА

Члан 46.
Ста ти стич ку об ра да по да та ка, при спро во ђе њу из бо ра, оба вља струч

на слу жба Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

X –  ПРА ЋЕ ЊЕ РА ДА ОР ГА НА 
ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ИЗ БО РА

Члан 47.
до ма ће ор га ни за ци је ко је су ре ги стро ва не за пра ће ње из бо ра, ме ђу

на род не ор га ни за ци је чи ји је члан Ле кар ска ко мо ра Ср би је и не вла ди не 
ор га ни за ци је, а ко је же ле да пра те рад ор га на за спро во ђе ње из бо ра, 
под но се при ја ву Цен трал ној из бор ној ко ми си ји, нај ка сни је 10 да на пре 
да на одр жа ва ња из бо ра.

При ја ва са др жи: на зив ор га ни за ци је, ме ђу на род не ор га ни за ци је или 
не вла ди не ор га ни за ци је, број по сма тра ча, име и пре зи ме по сма тра
ча, ЈмБг, фо то гра фи ју по сма тра ча и под руч је пра ће ње ра да ор га на за 
спро во ђе ње из бо ра.

Уз при ја ву се под но си и акт о ре ги стра ци ји ор га ни за ци је код над ле
жног ор га на.

Цен трал на из бор на ко ми си ја мо же из да ти овла шће ња до ма ћим по
сма тра чи ма, на осно ву ко јих они мо гу да пра те рад ор га на за спро во
ђе ње из бо ра.

Члан 48.
Цен трал на из бор на ко ми си ја из да је по сма тра чи ма иден ти фи ка ци о

не кар ти це, ко је са др же по дат ке ко ји су нео п ход ни, а ко ји се пре у зи
ма ју из при ја ве.

По сма тра чи су ду жни да иден ти фи ка ци о не кар ти це но се на вид ном 
ме сту.

Тро шко ве пла ћа ња ра да ор га на за спро во ђе ње из бо ра и тро шко ве 
из да ва ња иден ти фи ка ци о них кар ти ца (осим оних по сма тра ча ко је ан
га жу је по себ ним уго во ром Ле кар ска ко мо ра Ср би је) сно се они чи ји по
сма тра чи пра те из бо ре.

Члан 49.
Цен трал на из бор на ко ми си ја ду жна је да по сма тра чи ма ко ји ма је 

одо бре но пра ће ње из бо ра, омо гу ћи не сме та но пра ће ње сва ке из
бор не рад ње и да у за пи сни ци ма о свом ра ду кон ста ту је њи хо во при
су ство.

Би рач ки од бо ри ду жни су да по сма тра чи ма ко ји ма је Цен трал на 
из бор на ко ми си ја одо бри ла пра ће ње из бо ра омо гу ће не сме та но пра
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ће ње сва ке из бор не рад ње и да у за пи сни ци ма о свом ра ду кон ста ту
ју њи хо во при су ство.

По сма тра чи су ду жни да по сту па ју по пра ви ли ма о одр жа ва њу ре да 
на би рач ком ме сту.

Би рач ки од бор мо же са би рач ког ме ста уда љи ти по сма тра ча ако се 
по сма трач не при др жа ва пра ви ла о одр жа ва њу ре да на би рач ком ме
сту, ако на би рач ком ме сту ко ри сти: пеј џер, мо бил ни те ле фон и дру га 
сред ства ве зе и ко му ни ка ци је, а по себ но ако се на би ло ко ји на чин ме
ша у рад би рач ког од бо ра.

Би рач ки од бор је ду жан да о уда ље њу по сма тра ча и раз ло зи ма за то 
уда ље ње од мах оба ве сти Цен трал ну из бор ну ко ми си ју.

Цен трал на из бор на ко ми си ја мо же да по сма тра чу оду зме овла шће ње 
и иден ти фи ка ци о ну кар ти цу, уко ли ко се по сма трач не по на ша у окви
ру сво јих овла шће ња.

По сма тра чи ра да Цен трал не из бор не ко ми си је и Из бор них ко ми си ја 
ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра, ду жни су да се кре ћу уну тар овла шће
ња и пра ви ла на ве де них у прет ход ним ста во ви ма овог чла на.

XI – СРЕД СТВА ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ИЗ БО РА

Члан 50.
Сред ства за спро во ђе ње из бо ра обез бе ђу ју се из бу џе та Ле кар ске 

ко мо ре Ср би је, до при но си ма (пар ти ци па ци јом) ре ги о нал них ле кар ских 
ко мо ра сра змер но бро ју упи са них чла но ва у Име ник ко мо ре.

Сред ства за спро во ђе ње из бо ра мо гу да се ко ри сте за:
– на кна де за рад ор га на за спро во ђе ње из бо ра;
– на кна де за рад ан га жо ва них по сма тра ча;
– на кна де за рад за по сле них у струч ним слу жба ма Ко мо ре;
– на кна де за днев ни це и пут не тро шко ве пред сед ни ка и чла но ва Цен

трал не из бор не ко ми си је и Из бор них ко ми си ја ре ги о нал них ле кар ских 
ко мо ра, од ме ста пре би ва ли шта до се ди шта ко ми си ја и од се ди шта ко
ми си ја до ме ста где је по треб но из вр ши ти слу жбе ни по сао;

– на кна де за рад ан га жо ва них ли ца;
– штам па ње из бор ног ма те ри ја ла;
– на бав ку кан це ла риј ског и оста лог по тро шног ма те ри ја ла;
– при ку пља ње, ста ти стич ку об ра ду и пре зен та ци ју по да та ка;
– пре во знич ке, ПТТ, уго сти тељ ске, ме диј ске и дру ге услу ге.

е. По сту пак опо зи ва

Члан 51.
ман дат де ле га та скуп шти не по чи ње да те че да ном по твр ђи ва ња ман

да та на кон сти ту тив ној сед ни ци скуп шти не.
Кон сти ту тив ну сед ни цу скуп шти не са зи ва пред сед ник скуп шти не из 

прет ход ног са зи ва у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња ре зул та та 
из бо ра од стра не Цен трал не из бор не ко ми си је. 

Кон сти ту тив ном сед ни цом пред се да ва нај ста ри ји де ле гат, ко ји је овла
шћен и да са зо ве кон сти ту тив ну сед ни цу ако то у за кон ском ро ку не учи
ни пред сед ник скуп шти не из прет ход ног са зи ва.

На обра зло же ну ини ци ја ти ву нај ма ње јед не тре ћи не чла но ва упи
са них у име ник ко мо ре из из бор не је ди ни це у ко јој је члан Скуп шти не 
иза бран, Скуп шти на ре ги о нал не Ле кар ске ко мо ре ду жна је да спро ве
де по сту пак  из ја шња ва ња о по ве ре њу по ме ну том чла ну Скуп шти не, у 
ро ку од 60 да на од да на при је ма ини ци ја ти ве.

По сту пак из ја шња ва ња о опо зи ву спро во ди се на исто ве тан на чин 
као из бор де ле га та чи ји се опо зив тра жи, а у из бор ној је ди ни ци у ко јој 
је иза бран, у скла ду са овом од лу ком.

Члан 52.
члан Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је или члан Скуп шти не РЛК 

је опо зван уко ли ко је за ње гов опо зив гла са ло ви ше од по ло ви не чла
но ва Ко мо ре из ње го ве из бор не је ди ни це.   

Члан 53.
У слу ча ју опо зи ва чла на Скуп шти не ЛКС или РЛК, Ко мо ра је ду жна да 

спро ве де до пун ске из бо ре у из бор ној је ди ни ци из ко је је опо зва ни члан 
Скуп шти не ЛКС или РЛК, у ро ку од 60 да на од да на опо зи ва.

до пун ски из бо ри из ста ва 1) спро во де се и у слу ча је ви ма:
– смр ти чла на Скуп шти не;
– остав ке;
– ис пи са из Име ни ка Ко мо ре;
– уко ли ко ни је иза бран број де ле га та ко ји се би ра из из бор не је ди ни це 

у Скуп шти ну ЛКС или РЛК од ре ђен од лу ком о из бор ним је ди ни ца ма;
– у слу ча ју ка да је про тив чла на Скуп шти не ЛКС или РЛК из ре че на 

пра во сна жна и из вр шна пре су да ко јом је из ре че на ка зна за тво ра.

Члан 54.
Уко ли ко је опо зва ни члан Скуп шти не био исто вре ме но и члан не ког  

ор га на Ко мо ре, или ор га на РЛК сма тра се да је опо зи вом са ме ста чла на 
Скуп шти не исто вре ме но опо зван и из ор га на чи ји је члан био.

Но ви члан од го ва ра ју ћег ор га на Ко мо ре или ор га на РЛК би ра се у 
скла ду са од ред ба ма овог Пра вил ни ка на пр вој на ред ној сед ни ци Скуп
шти не.

XII –  ИЗ БОР ПРЕД СЕД НИ КА И ДВА ПОТ ПРЕД СЕД НИ КА 
СКУП ШТИ НЕ ЛКС И ПРЕД СЕД НИ КА 
И ДВА ПОТ ПРЕД СЕД НИ КА СКУП ШТИ НА 
РЕ ГИ О НАЛ НИХ ЛЕ КАР СКИХ КО МО РА

Члан 55.
Кан ди да та за пред сед ни ка Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је мо же 

пред ло жи ти сва ка ре ги о нал на Ле кар ска ко мо ра или нај ма ње 20 (два
де сет) чла но ва Скуп шти не.

Кан ди да та за Пред сед ни ка Скуп шти не ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
мо же пред ло жи ти нај ма ње 10 чла но ва Скуп шти не РЛК.

Кан ди да ту ре се, у пи са ној фор ми, до ста вља ју Ко ми си ји за из бор и 
име но ва ње ЛКС, од но сно РЛК ко ја са ста вља ко нач ну ли сту пред ло
же них кан ди да та и до ста вља је Скуп шти ни ЛКС, од но сно Скуп шти ни 
РЛК на од лу чи ва ње.

У пр вом кру гу гла са ња иза бран је кан ди дат за пред сед ни ка Скуп
шти не ЛКС ко ји осво ји ви ше од по ло ви не гла со ва при сут них чла но ва 
Скуп шти не  Ко мо ре.

У пр вом кру гу гла са ња иза бран је кан ди дат за пред сед ни ка Скуп
шти не РЛК ко ји осво ји ви ше од по ло ви не гла со ва при сут них чла но ва 
Скуп шти не  РЛК.

Уко ли ко ни је дан од кан ди да та не оства ри ви ше од по ло ви не  гла со
ва при сут них чла но ва Скуп шти не, два кан ди да та са осво је ним нај ве ћим 
бро јем гла со ва иду у дру ги круг.

У дру гом кру гу гла са ња иза бран је онај кан ди дат ко ји до би је ве ћи број 
гла со ва при сут них чла но ва Скуп шти не (про сту ве ћи ну).

Уко ли ко је пред ло жен са мо је дан кан ди дат за ме сто пред сед ни ка 
Скуп шти не, иза бран је уко ли ко за ње га гла са ви ше од по ло ви не при
сут них чла но ва Скуп шти не.

Уко ли ко за кан ди да та из прет ход ног ста ва овог чла на не гла са ви ше 
од по ло ви не при сут них чла но ва Скуп шти не, из бо ри се по на вља ју са но
вим кан ди да том, од но сно кан ди да ти ма.

Сед ни ца Скуп шти не на ко јој се гла са о но вом кан ди да ту или кан ди
да ти ма за ме сто пред сед ни ка Скуп шти не мо ра би ти одр жа на нај ка сни
је у ро ку од 15 (пет на ест) да на од да на одр жа ва ња кон сти ту тив не сед
ни це Скуп шти не.

По сту пак из бо ра пот пред сед ни ка Скуп шти не Ко мо ре, од но сно Скуп
шти не РЛК иден ти чан је по ступ ку из бо ра пред сед ни ка Скуп шти не, уз 
на по ме ну да се је дан пот пред сед ник би ра из ре до ва док то ра ме ди ци не 
за по сле них у др жав ним здрав стве ним уста но ва ма, а дру ги из ре до ва 
док то ра ме ди ци не ко ји ра де у при ват ној прак си.

гла са ње за пот пред сед ни ке Скуп шти не вр ши се по себ но за сва ку пот
пред сед нич ку функ ци ју, а пот пред сед ни ци су иза бра ни ако се за њи хов 
из бор из ја сни ви ше од по ло ви не при сут них чла но ва Скуп шти не.                                                       

Ини ци ја ти ву за опо зив пред сед ни ка или пот пред сед ни ка Скуп шти
не ЛКС, уз пи са но обра зло же ње, Скуп шти ни ЛКС мо же под не ти сва
ка ре ги о нал на Ле кар ска ко мо ра или нај ма ње 20 чла но ва Скуп шти
не ЛКС.

о под не тој ини ци ја ти ви Скуп шти на ЛКС,  се из ја шња ва на пр вој на
ред ној сед ни ци.

Ини ци ја ти ву за опо зив пред сед ни ка или пот пред сед ни ка Скуп шти не 
ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре, уз пи са но обра зло же ње мо же под не ти 
нај ма ње 10 чла но ва Скуп шти не РЛК.

о под не тој ини ци ја ти ви Скуп шти на РЛК,  се из ја шња ва на пр вој на
ред ној сед ни ци.

Пред сед ник или по тред сед ник (пот пред сед ни ци) Скуп шти не су опо
зва ни уко ли ко се за то из ја сни ви ше од по ло ви не при сут них чла но ва 
Скуп шти не.

Скуп шти на би ра но вог пред сед ни ка или пот пред сед ни ка нај ка сни је 
у ро ку од 30 да на од да на опо зи ва прет ход ног.

У слу ча ју опо зи ва пред сед ни ка Скуп шти не ра дом Скуп шти не до из
бо ра но вог пред сед ни ка, укљу чу ју ћи и са зи ва ње на ред не сед ни це Скуп
шти не, ру ко во де пот пред сед ни ци Скуп шти не. 

У слу ча ју исто вре ме ног опо зи ва пред сед ни ка и оба пот пред сед ни
ка, ра дом Скуп шти не Ко мо ре, укљу чу ју ћи и са зи ва ње на ред не сед ни
це Скуп шти не, ру ко во ди ди рек тор Ко мо ре, од но сно Скуп шти ном РЛК, 
пред сед ник РЛК. 

ман дат пред сед ни ка и пот пред сед ни ка Скуп шти не Ко мо ре и ман дат 
пред сед ни ка и пот пред сед ни ка Скуп шти не РЛК тра је 4 го ди не.
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XI II –  ИЗ БОР УПРАВ НОГ ОД БО РА КО МО РЕ 
И ИЗ ВР ШНИХ ОД БО РА РЕ ГИ О НАЛ НИХ 
ЛЕ КАР СКИХ КО МО РА

Члан 56.
чла но ве Управ ног од бо ра, ис кљу чи во из ре до ва чла но ва Скуп шти

не Ко мо ре, пред ла жу ре ги о нал не ко мо ре и то по два чла на са те ри
то ри ја ре ги о нал них ко мо ра, док по себ ни од бо ри Ко мо ре пред ла жу по 
јед ног чла на.

Пред сед ни ка, два пот пред сед ни ка, пет чла но ва Из вр шног од бо ра 
РЛК, ис кљу чи во из ре до ва чла но ва Скуп шти не РЛК пред ла же нај ма
ње 10 де ле га та Скуп шти не РЛК, док по себ ни од бо ри РЛК пред ла жу 
по јед ног чла на.

Члан 57.
Ре ги о нал не ко мо ре и по себ ни од бо ри Ко мо ре, у пи са ној фор ми, до

ста вља ју пред ло ге кан ди да та за чла но ве Управ ног од бо ра Ко ми си ји за 
из бор и име но ва ње Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је, нај ка сни је у 
ро ку од 15 да на од да на кон сти ту и са ња Скуп шти не Ко мо ре.

чла но ви Скуп шти не РЛК  и по себ ни од бо ри РЛК у пи са ној фор ми до
ста вља ју пред ло ге кан ди да та за чла но ве Из вр шних од бо ра РЛК, Ко ми
си ји за из бор и име но ва ње скуп шти на РЛК, нај ка сни је у ро ку од 15 да
на од да на кон сти ту и са ња Скуп шти не РЛК.

Ко ми си ја утвр ђу је ли сту пред ло же них кан ди да та и до ста вља је Скуп
шти ни ЛКС, од но сно Скуп шти ни РЛК на од лу чи ва ње.

Скуп шти на ЛКС, од но сно Скуп шти на РЛК гла са о из бо ру чла но ва 
Управ ног од бо ра, од но сно чла но ва Из вр шног од бо ра нај ка сни је у ро ку 
од 30 да на од да на кон сти ту и са ња Скуп шти не.

да ном кон сти ту и са ња Скуп шти не сма тра се дан одр жа ва ња кон сти
ту тив не сед ни це но вог са зи ва Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је, од
но сно Скуп шти не ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре.

Скуп шти на о по ну ђе ној ли сти гла са у це ло сти.
чла но ви Управ ног од бо ра Ко мо ре, од но сно чла но ви Из вр шног од

бо ра РЛК иза бра ни су уко ли ко се за ли сту из ја сни ви ше од по ло ви не 
при сут них чла но ва Скуп шти не Ко мо ре, од но сно  Скуп шти не ре ги о нал
не ле кар ске ко мо ре.

Уко ли ко се за по ну ђе ну ли сту кан ди да та за чла но ве Управ ног од бо
ра, од но сно чла но ве Из вр шног од бо ра не из ја сни до во љан број при
сут них чла но ва Скуп шти не, из бо ри се по на вља ју нај ка сни је у ро ку од 
30 да на.

Члан 58.
чла но ви Управ ног од бо ра, на осно ву По слов ни ка о ра ду Управ ног од

бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је, из сво јих ре до ва, пред ла жу Скуп шти ни 
Ко мо ре кан ди да та за пред сед ни ка Управ ног од бо ра, у ро ку од 15 да на 
од да на из бо ра чла но ва Управ ног од бо ра.

чла но ви Из вр шног од бо ра на осно ву По слов ни ка о ра ду Из вр шног 
од бо ра РЛК, из сво јих ре до ва, пред ла жу Скуп шти ни РЛК  кан ди да та за 
пред сед ни ка Из вр шног од бо ра, нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на 
из бо ра чла но ва Из вр шног од бо ра.

Пред сед ник Управ ног од бо ра, је иза бран уко ли ко за ње га гла са ви ше 
од по ло ви не при сут них де ле га та Скуп шти не Ко мо ре. 

Пред сед ник Из вр шног од бо ра, је иза бран уко ли ко за ње га гла са ви
ше од јед не по ло ви не при сут них де ле га та Скуп шти не РЛК. 

Уко ли ко кан ди дат за пред сед ни ка не до би је по треб ну ве ћи ну, гла са
ње се по на вља нај ка сни је у ро ку од 30 да на, на на ред ној сед ни ци Скуп
шти не Ко мо ре, од но сно Скуп шти ни РЛК.

Члан 59.
Пред сед ник Управ ног од бо ра на сед ни ци на ко јој је и сам иза бран, уз 

обра зло же ње, пред ла же Скуп шти ни Ко мо ре два пот пред сед ни ка Управ
ног од бо ра из ре до ва чла но ва Управ ног од бо ра, по јед ног из др жав не 
и из при ват не ле кар ске прак се.

Пред сед ник Из вр шног од бо ра РЛК на сед ни ци на ко јој је и сам име
но ван, уз обра зло же ње пред ла же Скуп шти ни РЛК два пот пред сед ни
ка Из вр шног од бо ра, из ре до ва чла но ва Из вр шног од бо ра, по јед ног из 
др жав не и из при ват не прак се.

о пред ло же ним кан ди да ти ма се гла са по је ди нач но, а кан ди дат за пот
пред сед ни ка је иза бран на ту функ ци ју уко ли ко се за то из ја сни ви ше од 
по ло ви не при сут них чла но ва Скуп шти не ЛКС, од но сно РЛК.

Уко ли ко је дан или оба кан ди да та за пот пред сед ни ке Управ ног од бо
ра, од но сно Из вр шног од бо ра ни су иза бра ни, гла са ње се по на вља нај
ка сни је у ро ку од 30 да на.

ман дат пред сед ни ка, пот пред сед ни ка и чла но ва Управ ног од бо ра 
тра је че ти ри го ди не.

ман дат пред сед ни ка, пот пред сед ни ка и чла но ва Из вр шног од бо ра 
тра је че ти ри го ди не.

Члан 60.
Ини ци ја ти ва за опо зив Управ ног од бо ра у це ло сти, пред сед ни ка, пот

пред сед ни ка или чла но ва овог ор га на до ста вља се, у пи са ној фор ми, Ко
ми си ји за из бор и име но ва ње Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Ини ци ја ти ва за опо зив Из вр шног од бо ра у це ло сти пот пред сед ни ка 
или чла но ва овог ор га на до ста вља се у пи са ној фор ми, Ко ми си ји за из
бор и име но ва ње Скуп шти не ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре.

Ини ци ја ти ву за опо зив пред сед ни ка Управ ног од бо ра, уз пи са но обра
зло же ње, мо же под не ти нај ма ње јед на тре ћи на чла но ва Скуп шти не 
Ко мо ре, јед на тре ћи на чла но ва Управ ног од бо ра или јед на ре ги о нал
на ко мо ра.

Ини ци ја ти ву за опо зив пред сед ни ка Из вр шног од бо ра од бо ра, уз 
пи са но обра зло же ње, мо же под не ти нај ма ње јед на тре ћи на чла но ва 
Скуп шти не ре ги о нал не ко мо ре, или јед на тре ћи на чла но ва Из вр шног 
од бо ра.

Ини ци ја ти ву за опо зив пот пред сед ни ка Управ ног од бо ра, уз пи са но 
обра зло же ње, мо же по кре ну ти пред сед ник Управ ног од бо ра, нај ма ње 
јед на тре ћи на чла но ва Управ ног од бо ра, јед на тре ћи на чла но ва Скуп
шти не Ко мо ре или јед на ре ги о нал на Ко мо ра.

Ини ци ја ти ву за опо зив пот пред сед ни ка Из вр шног од бо ра, уз пи са но 
обра зло же ње, мо же по кре ну ти пред сед ник Из вр шног од бо ра, нај ма ње 
јед на тре ћи на чла но ва Из вр шног од бо ра  или јед на тре ћи на чла но ва 
Скуп шти не ре ги о нал не ко мо ре.

опо зва ни пред сед ник или пот пред сед ник Управ ног од бо ра, од но сно 
Из вр шног од бо ра ни су ауто мат ски опо зва ни и са ме ста чла но ва Управ
ног од бо ра, од но сно Из вр шног од бо ра уко ли ко под но си лац ини ци ја ти ве 
у свом обра зло же њу то ни је из ри чи то зах те вао.

Ини ци ја ти ву за опо зив чла на Управ ног од бо ра, уз пи са но обра зло
же ње, мо же под не ти нај ма ње јед на тре ћи на чла но ва Скуп шти не Ко
мо ре, јед на ре ги о нал на Ко мо ра или по себ ни од бор ко ји га је пред ло
жио на то ме сто.

Ини ци ја ти ву за опо зив чла на Из вр шног од бо ра, уз пи са но обра зло
же ње , мо же под не ти нај ма ње јед на тре ћи на чла но ва Скуп шти не ре ги
о нал не ко мо ре или по се бан од бор ко ји га је пред ло жио на то ме сто.

Ини ци ја ти ву за опо зив це лог Управ ног од бо ра, уз пи са но обра зло же
ње, мо же под не ти нај ма ње јед на тре ћи на чла но ва Скуп шти не Ко мо ре 
или јед на ре ги о нал на Ко мо ра.

Ини ци ја ти ву за опо зив це лог Из вр шног од бо ра, уз пи са но обра зло
же ње, мо же под не ти нај ма ње јед на тре ћи на чла но ва Скуп шти не ре ги
о нал не ко мо ре.

о ини ци ја ти ви за опо зив Управ ног од бо ра или Из вр шног од бо ра у 
це ло сти, од но сно  пред сед ни ка и пот пред сед ни ка или чла на Управ ног 
од бо ра или чла на Из вр шног од бо ра, Скуп шти на ЛКС, од но сно Скуп
шти на РЛК гла са на пр вој на ред ној сед ни ци по сле да ту ма при је ма ини
ци ја ти ве.

Управ ни од бор у це ло сти или Из вр шни од бор у це ло сти, пред сед ник 
и пот пред сед ник Управ ног од бо ра, од но сно Из вр шног од бо ра те чла но
ви Управ ног од бо ра, од но сно Из вр шног од бо ра опо зва ни су уко ли ко се 
за то из ја сни ви ше од по ло ви не при сут них чла но ва Скуп шти не Ко мо ре, 
од но сно Скуп шти не ре ги о нал не ко мо ре.

У слу ча ју опо зи ва пред сед ни ка Управ ног од бо ра, од но сно пред сед ни
ка Из вр шног од бо ра до из бо ра но вог функ ци ју вр ши је дан од пот пред
сед ни ка или члан ко га чла но ви Управ ног од бо ра, од но сно Из вр шног 
од бо ра иза бе ру у скла ду са Пра вил ни ком о ра ду Управ ног од бо ра Ле
кар ске ко мо ре Ср би је, од но сно у скла ду са Пра вил ни ком о ра ду Из вр
шног од бо ра ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре.

Скуп шти на Ко мо ре ће, нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на опо зи ва 
Управ ног од бо ра, ње го вог пред сед ни ка, пот пред сед ни ка или чла на, на 
но вој сед ни ци, иза бра ти но ви Управ ни од бор, пред сед ни ка, пот пред сед
ни ка, од но сно чла на Управ ног од бо ра.

Скуп шти на РЛК ће, нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на опо зи ва Из
вр шног од бо ра, ње го вог пред сед ни ка, пот пред сед ни ка или чла на, на 
но вој сед ни ци, иза бра ти но ви Из вр шни од бор, пред сед ни ка, пот пред
сед ни ка, од но сно чла на Из вр шног од бо ра.

XIV –  ИЗ БОР ДИ РЕК ТО РА, ДВА ПО МОЋ НИ КА 
ДИ РЕК ТО РА И ИЗ БОР ПРЕД СЕД НИ КА РЛК 
И ДВА ПОТ ПРЕД СЕД НИ КА РЛК 

Члан 61.
ди рек то ра Ко мо ре, ис кљу чи во из сво јих ре до ва, би ра ју чла но ви Скуп

шти не Ко мо ре.
за ди рек то ра Ко мо ре мо же се кан ди до ва ти сва ки члан Скуп шти не Ко

мо ре ко ји ис пу ња ва усло ве про пи са не за ко ном о ко мо ра ма здрав стве
них рад ни ка и Ста ту том Ко мо ре, ако му по др шку да јед на ре ги о нал на 
ко мо ра са ви ше од по ло ви не гла со ва чла но ва Скуп шти не ре ги о нал не 
ко мо ре или јед на тре ћи на чла но ва Скуп шти не Ко мо ре.
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Кан ди да ту ре се, у пи са ној фор ми, са обра зло же њем, до ста вља ју Ко
ми си ји за из бор и име но ва ње Скуп шти не Ко мо ре нај ка сни је у ро ку од 
три де сет да на од да на одр жа ва ња кон сти ту тив не сед ни це Скуп шти не.

Ко ми си ја пра ви је дин стве ну ли сту кан ди да та и до ста вља је Скуп шти
ни Ко мо ре на од лу чи ва ње.

Скуп шти на Ко мо ре гла са о по ну ђе ним кан ди да ти ма на сед ни ци ко ја 
се одр жа ва нај ка сни је у ро ку од 45 да на од да на одр жа ва ња кон сти ту
тив не сед ни це Скуп шти не Ко мо ре .

за ди рек то ра Ко мо ре иза бран је кан ди дат ко ји осво ји ви ше од по ло
ви не гла со ва при сут них чла но ва Скуп шти не Ко мо ре.

Уко ли ко ни је дан кан ди дат у пр вом кру гу гла са ња не осво ји ви ше од 
по ло ви не гла со ва, два кан ди да та са нај ве ћим бро јем гла со ва иду у дру
ги круг.

за ди рек то ра Ко мо ре, у дру гом кру гу, иза бран је кан ди дат са ве ћим 
бро јем гла со ва.

Уко ли ко је на ли сти кан ди да та са мо је дан кан ди дат, а он при ли ком 
гла са ња не осво ји ви ше од по ло ви не гла со ва при сут них чла но ва Скуп
шти не Ко мо ре, гла са ње се по на вља нај ка сни је у ро ку од 15 да на.

Пред сед ни ка РЛК, ис кљу чи во из сво јих ре до ва, би ра ју чла но ви Скуп
шти не РЛК.

Про це ду ра за из бор Пред сед ни ка и два пот пред сед ни ка ре ги о нал
не ко мо ре иден тич на је про це ду ри за из бор ди рек то ра и два по моћ ни
ка ди рек то ра Ко мо ре.

за Пред сед ни ка РЛК мо же се кан ди до ва ти сва ки члан Скуп шти не 
ре ги о нал не ко мо ре, ако му по др шку да јед на тре ћи на чла но ва Скуп
шти не РЛК.

Кан ди да ту ре се, у пи са ној фор ми, са обра зло же њем, до ста вља ју Ко
ми си ји за из бор и име но ва ње Скуп шти не РЛК у ро ку од пет на ест да на 
од да на одр жа ва ња кон сти ту тив не сед ни це Скуп шти не РЛК.

Ко ми си ја пра ви је дин стве ну ли сту кан ди да та и до ста вља је Скуп шти
ни РЛК на од лу чи ва ње.

Скуп шти на РЛК гла са о по ну ђе ним кан ди да ти ма на сед ни ци ко ја се 
одр жа ва нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на одр жа ва ња кон сти ту тив
не сед ни це Скуп шти не РЛК.

за Пред сед ни ка иза бран је кан ди дат ко ји осво ји ви ше од по ло ви не 
гла со ва при сут них чла но ва Скуп шти не РЛК.

Уко ли ко ни је дан кан ди дат у пр вом кру гу гла са ња не осво ји ви ше од 
по ло ви не гла со ва, два кан ди да та са нај ве ћим бро јем гла со ва иду у дру
ги круг.

за пред сед ни ка РЛК, у дру гом кру гу, иза бран је кан ди дат са ве ћим 
бро јем гла со ва.

Уко ли ко је на ли сти кан ди да та са мо је дан кан ди дат, а он при ли ком 
гла са ња не осво ји ви ше од по ло ви не гла со ва при сут них чла но ва Скуп
шти не РЛК, гла са ње се по на вља нај ка сни је у ро ку од 15 да на.

Члан 62.
ди рек тор Ко мо ре, на сед ни ци на ко јој је и сам иза бран, уз обра зло

же ње пред ла же Скуп шти ни Ко мо ре кан ди да те за по моћ ни ке ди рек то ра 
и то јед ног из др жав не и јед ног из при ват не ле кар ске прак се.

о кан ди да ти ма се гла са у па ке ту, а иза бра ни су уко ли ко се за то из ја
сни ви ше од по ло ви не при сут них чла но ва Скуп шти не Ко мо ре.

Уко ли ко пред ло же ни кан ди да ти не до би ју по треб ну ве ћи ну гла со ва, 
гла са ње се по на вља.

ман дат ди рек то ра и по моћ ни ка ди рек то ра Ко мо ре тра је 4 го ди не.
Про це ду ра за из бор два под пред сед ни ка  РЛК иден тич на је про це

ду ри за из бор по моћ ни ка ди рек то ра Ко мо ре.
Пред лог за из бор пот пред сед ни ка РЛК Скуп шти ни РЛК до ста вља 

Пред сед ник РЛК.
о кан ди да ти ма се гла са у па ке ту, а иза бра ни су уко ли ко се за то из

ја сни ви ше од по ло ви не при сут них чла но ва Скуп шти не РЛК.
Уко ли ко пред ло же ни кан ди да ти не до би ју по треб ну ве ћи ну гла со ва, 

гла са ње се по на вља.
ман дат пред сед ни ка РЛК  и пот пред сед ни ка РЛК  тра је 4 го ди не.

Члан 63.
Ини ци ја ти ва за опо зив ди рек то ра  Ко мо ре или по моћ ни ка ди рек то ра 

Ко мо ре до ста вља се, у пи са ној фор ми, Ко ми си ји за из бор и име но ва ње 
Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Ини ци ја ти ву за опо зив ди рек то ра  Ко мо ре или по моћ ни ка ди рек то ра 
Ко мо ре мо же под не ти нај ма ње јед на тре ћи на чла но ва Скуп шти не Ко
мо ре или јед на ре ги о нал на Ко мо ра на осно ву од лу ке до не те са ви ше 
од по ло ви не гла со ва у Скуп шти ни ре ги о нал не Ко мо ре.

о ини ци ја ти ви за опо зив ди рек то ра или по моћ ни ка ди рек то ра Ле кар
ске ко мо ре Ср би је, Скуп шти на Ко мо ре од лу чу је на пр вој сед ни ци по сле 
да на при је ма ини ци ја ти ве.

ди рек тор  или по моћ ник ди рек то ра  Ле кар ске ко мо ре Ср би је су  опо
зва ни уко ли ко се за то из ја сни ви ше од по ло ви не при сут них чла но ва 
Скуп шти не Ко мо ре.

Из бор но вог ди рек то ра  Ко мо ре или по моћ ни ка ди рек то ра Ко мо ре има 
се оба ви ти нај ка сни је у ро ку од 30 да на ода да на опо зи ва прет ход ног.

до из бо ра но вог ди рек то ра функ ци ју ди рек то ра вр ши по моћ ник ко га 
Скуп шти на Ко мо ре за то овла сти.

У слу ча ју исто вре ме ног опо зи ва ди рек то ра и оба  по моћ ни ка функ
ци ју ди рек то ра Ко мо ре, до из бо ра но вог, вр ши пред сед ник Скуп шти
не Ко мо ре.

Ини ци ја ти ва за опо зив пред сед ни ка РЛК или два пот пред сед ни ка 
РЛК до ста вља се, у пи са ној фор ми, Ко ми си ји за из бор и име но ва ње 
Скуп шти не РЛК.

Ини ци ја ти ву за опо зив пред сед ни ка  РЛК или пот пред сед ни ка РЛК 
мо же под не ти нај ма ње јед на тре ћи на чла но ва Скуп шти не РЛК .

о ини ци ја ти ви за опо зив пред сед ни ка РЛК  или пот пред сед ни ка РЛК, 
Скуп шти на РЛК од лу чу је на пр вој сед ни ци по сле да на при је ма ини ци
ја ти ве.

Пред сед ник РЛК или пот пред сед ник РЛК су  опо зва ни уко ли ко се за 
то из ја сни ви ше од по ло ви не од чла но ва Скуп шти не РЛК.

Из бор но вог пред сед ни ка РЛК  Ко мо ре или пот пред сед ни ка РЛК има 
се оба ви ти нај ка сни је у ро ку од 30 да на ода да на опо зи ва прет ход ног, 
на но вој сед ни ци Скуп шти не РЛК.

до из бо ра но вог пред сед ни ка РЛК функ ци ју пред сед ни ка РЛК  вр ши  
пот пред сед ник  ко га Скуп шти на РЛК за то овла сти.

У слу ча ју исто вре ме ног опо зи ва пред сед ни ка РЛК и оба  пот пред
сед ни ка РЛК  функ ци ју пред сед ни ка РЛК, до из бо ра но вог, вр ши пред
сед ник Скуп шти не РЛК.

XV – НАД ЗОР НИ ОД БОР КО МО РЕ И РЛК

Члан 64.
Над зор ни од бор има пред сед ни ка, пот пред сед ни ка и 5 чла но ва ко је 

би ра Скуп шти на Ко мо ре.
Пред сед ник, пот пред сед ник и чла но ви Над зор ног од бо ра мо ра ју би

ти иза бра ни нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на кон сти ту и са ња Скуп
шти не Ко мо ре.

Кан ди да те за пред сед ни ка, пот пред сед ни ка и чла но ве Над зор ног 
од бо ра, ис кљу чи во из ре до ва чла но ва Скуп шти не Ко мо ре, мо же пред
ло жи ти нај ма ње јед на пе ти на чла но ва Скуп шти не Ко мо ре или јед на 
ре ги о нал на Ко мо ра.

Пред ло зи се, у пи са ној фор ми, до ста вља ју Ко ми си ји за из бор и име
но ва ње ЛКС ко ја утвр ђу је ли сте кан ди да та за све на бро ја не функ ци је и 
до ста вља их Скуп шти ни Ко мо ре на од лу чи ва ње.

за пред сед ни ка Над зор ног од бо ра Ко мо ре иза бран је кан ди дат ко
ји у пр вом кру гу осво ји ви ше од по ло ви не гла со ва при сут них чла но ва 
Скуп шти не Ко мо ре.

Уко ли ко ни је дан од кан ди да та не за до би је ви ше од по ло ви не гла со
ва, при сту па се дру гом кру гу гла са ња.

У дру ги круг гла са ња иду два кан ди да та са нај ве ћим бро јем гла со ва у 
пр вом кру гу, а иза бран је онај кан ди дат ко ји осво ји ве ћи број гла со ва.

По сту пак из бо ра пот пред сед ни ка Над зор ног од бо ра Ко мо ре иден ти
чан је по ступ ку из бо ра пред сед ни ка.

за чла но ве Над зор ног од бо ра Ко мо ре иза бра ни су кан ди да ти са нај
ве ћим бро јем гла со ва при сут них чла но ва Скуп шти не Ко мо ре.

Уко ли ко је број пред ло же них кан ди да та јед нак бро ју ко ји се би ра, о 
пред ло же ној ли сти кан ди да та мо же се гла са ти у це ло сти.  У том слу ча
ју, кан ди да ти су иза бра ни уко ли ко је за њих гла са ло ви ше од по ло ви не 
при сут них чла но ва Скуп шти не Ко мо ре.

ман дат пред сед ни ка, под пред сед ни ка и чла но ва Над зор ног од бо ра 
Ко мо ре тра је 4 го ди не.

Над зор ни од бор РЛК има пред сед ни ка и два  чла на ко је би ра Скуп
шти на РЛК.

Пред сед ник и чла но ви Над зор ног од бо ра РЛК мо ра ју би ти иза бра ни 
нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на кон сти ту и са ња Скуп шти не РЛК.

Кан ди да те за пред сед ни ка и чла но ве Над зор ног од бо ра РЛК, ис кљу
чи во из ре до ва чла но ва Скуп шти не РЛК, мо же пред ло жи ти нај ма ње 
јед на пе ти на чла но ва Скуп шти не РЛК 

Пред ло зи се, у пи са ној фор ми, до ста вља ју Ко ми си ји за из бор и име
но ва ње РЛК ко ја утвр ђу је ли сте кан ди да та за све на бро ја не функ ци је и 
до ста вља их Скуп шти ни РЛК на од лу чи ва ње.

за пред сед ни ка Над зор ног од бо ра РЛК иза бран је кан ди дат ко ји у 
пр вом кру гу осво ји ви ше од по ло ви не гла со ва при сут них чла но ва Скуп
шти не РЛК.

Уко ли ко ни је дан од кан ди да та не за до би је ви ше од по ло ви не гла со
ва, при сту па се дру гом кру гу гла са ња.

У дру ги круг гла са ња иду два кан ди да та са нај ве ћим бро јем гла со ва у 
пр вом кру гу, а иза бран је онај кан ди дат ко ји осво ји ве ћи број гла со ва.

за чла но ве Над зор ног од бо ра РЛК иза бра ни су кан ди да ти са нај ве
ћим бро јем гла со ва при сут них чла но ва Скуп шти не РЛК.
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Уко ли ко је број пред ло же них кан ди да та јед нак бро ју ко ји се би ра, о 
пред ло же ној ли сти кан ди да та мо же се гла са ти у це ло сти. У том слу ча
ју, кан ди да ти су иза бра ни уко ли ко је за њих гла са ло ви ше од по ло ви не 
при сут них чла но ва Скуп шти не РЛК.

ман дат пред сед ни ка и чла но ва Над зор ног од бо ра РЛК тра је 4 го
ди не.

Члан 65.
Ини ци ја ти ву за опо зив пред сед ни ка, пот пред сед ни ка, чла на или Над

зор ног од бо ра Ко мо ре у це ли ни, у пи са ној фор ми, Ко ми си ји за из бор и 
име но ва ње Скуп шти не Ко мо ре, мо же под не ти нај ма ње јед на пе ти на 
чла но ва Скуп шти не Ко мо ре или јед на ре ги о нал на Ко мо ра.

Скуп шти на Ко мо ре се о под не тој ини ци ја ти ви из ја шња ва на пр вој на
ред ној сед ни ци од да на при је ма ини ци ја ти ве.

Пред сед ник, пот пред сед ник или члан Над зор ног од бо ра су опо зва
ни уко ли ко се за то из ја сни ви ше од по ло ви не од при сут них чла но ва 
Скуп шти не Ко мо ре.

У слу ча ју опо зи ва пред сед ни ка, пот пред сед ни ка, чла на или це лог 
Над зор ног од бо ра Ко мо ре, Скуп шти на Ко мо ре ће иза бра ти но ве чла
но ве или це ло те ло, на но вој сед ни ци, нај ка сни је у ро ку од 30 да на од 
да на опо зи ва.

опо зва ног пред сед ни ка, до из бо ра но вог, у скла ду са Пра вил ни ком 
о ра ду Над зор ног од бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је, за ме њу је пот пред
сед ник или је дан од чла но ва.

Ини ци ја ти ву за опо зив пред сед ни ка, пот пред сед ни ка, чла на или Над
зор ног од бо ра Ко мо ре у це ли ни, у пи са ној фор ми, Ко ми си ји за из бор и 
име но ва ње Скуп шти не Ко мо ре, мо же под не ти нај ма ње јед на пе ти на 
чла но ва Скуп шти не Ко мо ре или јед на ре ги о нал на Ко мо ра.

Скуп шти на Ко мо ре се о под не тој ини ци ја ти ви из ја шња ва на пр вој на
ред ној сед ни ци од да на при је ма ини ци ја ти ве.

Пред сед ник, пот пред сед ник или члан Над зор ног од бо ра су опо зва
ни уко ли ко се за то из ја сни ви ше од по ло ви не од бро ја при сут них чла
но ва Скуп шти не.

У слу ча ју опо зи ва пред сед ни ка, пот пред сед ни ка, чла на или це лог 
Над зор ног од бо ра Ко мо ре, Скуп шти на Ко мо ре ће иза бра ти но ве чла
но ве или це ло те ло, на но вој сед ни ци, нај ка сни је у ро ку од 30 да на од 
да на опо зи ва.

опо зва ног пред сед ни ка, до из бо ра но вог, у скла ду са Пра вил ни ком 
о ра ду Над зор ног од бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је, за ме њу је пот пред
сед ник или је дан од чла но ва.

Ини ци ја ти ву за опо зив пред сед ни ка, или чла на  Над зор ног од бо ра РЛК 
у це ли ни, у пи са ној фор ми, Ко ми си ји за из бор и име но ва ње Скуп шти не 
РЛК, мо же под не ти нај ма ње јед на пе ти на чла но ва Скуп шти не РЛК.

Скуп шти на РЛК се о под не тој ини ци ја ти ви из ја шња ва на пр вој на ред
ној сед ни ци од да на при је ма ини ци ја ти ве.

Пред сед ник, или члан Над зор ног од бо ра РЛК су опо зва ни уко ли ко 
се за то из ја сни ви ше од по ло ви не од бро ја при сут них чла но ва Скуп
шти не РЛК.

У слу ча ју опо зи ва пред сед ни ка, чла на или це лог Над зор ног од бо ра 
РЛК, Скуп шти на РЛК ће иза бра ти но ве чла но ве или це ло те ло, на но вој 
сед ни ци, нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на опо зи ва.

опо зва ног пред сед ни ка, до из бо ра но вог, у скла ду са Пра вил ни ком о 
ра ду Над зор ног од бо ра РЛК, за ме њу је је дан од чла но ва.

Ини ци ја ти ву за опо зив пред сед ни ка, чла на или Над зор ног од бо ра РЛК 
у це ли ни, у пи са ној фор ми, Ко ми си ји за из бор и име но ва ње Скуп шти не 
РЛК, мо же под не ти нај ма ње јед на пе ти на чла но ва Скуп шти не РЛК .

Скуп шти на РЛК се о под не тој ини ци ја ти ви из ја шња ва на пр вој на ред
ној сед ни ци од да на при је ма ини ци ја ти ве.

Пред сед ник,  или члан Над зор ног од бо ра РЛК су опо зва ни уко ли ко се 
за то из ја сни ви ше од по ла од при сут ног бро ја чла но ва Скуп шти не РЛК.

У слу ча ју опо зи ва пред сед ни ка, чла на или це лог Над зор ног од бо ра 
РЛК, Скуп шти на РЛК ће иза бра ти но ве чла но ве или це ло те ло, на но вој 
сед ни ци, нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на опо зи ва.

опо зва ног пред сед ни ка, до из бо ра но вог, у скла ду са Пра вил ни ком 
о ра ду Над зор ног од бо ра РЛК, за ме њу је је дан од чла но ва Над зор ног 
од бо ра РЛК.

VXI –  ПО СЕБ НИ ОД БО РИ КО МО РЕ 
И ПО СЕБ НИ ОД БО РИ РЛК

Члан 66.
По себ ни од бо ри Ко мо ре Ср би је има ју по 10 чла но ва, ко ји из сво

јих ре до ва би ра ју пред сед ни ка и пот пред сед ни ка од бо ра, ува жа ва ју
ћи рав но прав ну за сту пље ност ре ги о нал них ко мо ра и др жав не и при
ват не прак се.

По себ не од бо ре ре ги о нал них ко мо ра чи не пред сед ник, пот пред сед
ник и 10 чла но ва, уз рав но прав ну за сту пље ност пред став ни ка др жав

не и при ват не ле кар ске прак се, осим у од бо ри ма за др жав ну и при ват
ну прак су.

Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би је, од но сно Скуп шти на ре ги о нал
не ле кар ске ко мо ре би ра чла но ве по себ них од бо ра нај ка сни је у ро ку 
од 30 да на од да на кон сти ту и са ња Скуп шти не Ко мо ре, од но сно Скуп
шти не РЛК.

Кан ди да те за чла но ве по себ них од бо ра Ко мо ре, и то по два, пред ла жу 
ре ги о нал не ко мо ре, на осно ву од лу ка скуп шти на ре ги о нал них ко мо ра 
до не тих са ви ше од по ло ви не гла со ва чла но ва скуп шти на ре ги о нал них 
ко мо ра при сут них на сед ни ца ма на ко ме се од лу чи ва ло о кан ди да ти ма 
за чла но ве по себ них од бо ра.

Кан ди да те за чла но ве  по себ них од бо ра ре ги о нал не ко мо ре мо же 
пред ло жи ти нај ма ње јед на пе ти на чла но ва Скуп шти не ре ги о нал не ко
мо ре. 

Ко ми си ја за из бор и име но ва ње Скуп шти не  Ко мо ре, од но сно Ко ми си
ји за из бор и име но ва ње Скуп шти не РЛК  на осно ву пи са них кан ди да ту ра 
ре ги о нал них ко мо ра, од но сно чла но ва Скуп шти не ре ги о нал не ко мо ре, 
утвр ђу је ли сте кан ди да та за чла но ве по себ них од бо ра, и до ста вља их 
Скуп шти ни Ко мо ре, од но сно ре ги о нал не ко мо ре на од лу чи ва ње.

Скуп шти на Ко мо ре, од но сно Скуп шти на РЛК, гла са о ли сти кан ди да
та за чла но ве пред ло же них од бо ра у це ли ни.

Ли ста је при хва ће на уко ли ко се за њу из ја сни ви ше од по ло ви не при
сут них чла но ва Скуп шти не Ко мо ре, од но сно Скуп шти не РЛК.

Уко ли ко по ну ђе на ли ста не до би је по треб ну ве ћи ну, Скуп шти на ко
мо ре, од но сно Скуп шти на РЛК ће, нај ка сни је у ро ку од 30 да на по но
ви ти из бо ре.

чла но ви по себ них од бо ра Ко мо ре и чла но ви по себ них од бо ра РЛК из 
сво јих ре до ва би ра ју пред сед ни ка и пот пред сед ни ка и пред ла жу Скуп
шти ни Ко мо ре, од но сно ре ги о нал не ко мо ре кан ди да те за чла но ве Управ
ног од бо ра Ко мо ре, од но сно чла но ве Из вр шног од бо ра ре ги о нал не ко
мо ре из по себ них од бо ра Ко мо ре, од но сно по себ них од бо ра РЛК.

По сту пак из бо ра пред сед ни ка и пот пред сед ни ка по себ них од бо ра, као 
и по сту пак из бо ра пред став ни ка по себ них од бо ра у Управ ном од бо ру, 
од но сно Из вр шном од бо ру бли же се уре ђу ју по слов ни ци ма о ра ду по
себ них од бо ра ЛКС и по слов ни ци ма о ра ду по себ них од бо ра РЛК.

ман дат пред сед ни ка, пот пред сед ни ка и чла но ва по себ них од бо ра 
ЛКС и РЛК тра је 4 го ди не.

Члан 67.
Ини ци ја ти ву за опо зив по је ди них чла но ва по себ ног од бо ра или од

бо ра у це ли ни Ко мо ре, Ко ми си ји за из бор и име но ва ње ЛКС, у пи са ној 
фор ми, мо же пред ло жи ти нај ма ње је дан пе ти на чла но ва Скуп шти не 
Ко мо ре или јед на ре ги о нал на Ко мо ра.

Ини ци ја ти ву за опо зив по је ди них чла но ва по себ ног од бо ра или од бо
ра у це ли ни ре ги о нал не ко мо ре, Ко ми си ји за из бор и име но ва ње ре ги о
нал не ко мо ре, у пи са ној фор ми, мо же пред ло жи ти нај ма ње је дан пе ти на 
чла но ва Скуп шти не ре ги о нал не ко мо ре .

Скуп шти на се о под не тој ини ци ја ти ви из ја шња ва гла са њем, на пр вој 
сед ни ци по сле при је ма ини ци ја ти ве.

члан по себ ног од бо ра или од бор у це ли ни, опо зва ни су уко ли ко се 
за то из ја сни ви ше од по ло ви не од при сут ног бро ја чла но ва Скуп шти не 
Ко мо ре, од но сно Скуп шти не ре ги о нал не ко мо ре.

Но ви члан по себ ног од бо ра или по себ ни од бор у це ли ни би ра се нај
ка сни је у ро ку од 30 да на од опо зи ва, на сед ни ци Скуп шти не Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, од но сно Скуп шти ни ре ги о нал не ко мо ре.

XVII –  ВР ХОВ НИ СУД ЧА СТИ 
И ПР ВО СТЕ ПЕ НИ СУ ДО ВИ ЧА СТИ

Члан 68.
Вр хов ни суд ча сти чи не пред сед ник, за ме ник пред сед ни ка и 10 чла

но ва.
Пред сед ни ка, за ме ни ка пред сед ни ка и чла но ве Вр хов ног су да ча сти 

би ра Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би је  нај ма ње  45 да на пре ис те
ка њи хо вог ман да та.

Кан ди да те за пред сед ни ка и за ме ни ка пред сед ни ка Вр хов ног су да 
ча сти  мо же пред ло жи ти нај ма ње јед на пе ти на чла но ва Скуп шти не Ко
мо ре или јед на ре ги о нал на ко мо ра.

Кан ди да ту ре се, у пи са ној фор ми, до ста вља ју Ко ми си ји за из бор и 
име но ва ње Скуп шти не Ко мо ре, ко ја пра ви ко нач ну ли сту пред ло же них 
кан ди да та и до ста вља је Скуп шти ни Ко мо ре на од лу чи ва ње.

за пред сед ни ка Вр хов ног су да ча сти иза бран је онај кан ди дат ко ји у 
пр вом кру гу гла са ња осво ји ви ше од јед не по ло ви не гла со ва при сут них 
чла но ва Скуп шти не Ко мо ре.

ако у пр вом кру гу гла са ња ни је дан кан ди дат не осво ји над по ло вич ну 
ве ћи ну гла со ва, два кан ди да та са нај ве ћим бро јем гла со ва иду у дру
ги круг гла са ња.
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за пред сед ни ка Вр хов ног су да ча сти иза бран је кан ди дат ко ји у дру гом 
кру гу осво ји ве ћи број гла со ва при сут них чла но ва Скуп шти не Ко мо ре.

По сту пак из бо ра за ме ни ка пред сед ни ка Вр хов ног су да ча сти иден
ти чан је по ступ ку из бо ра пред сед ни ка.

Сва ка ре ги о нал на ко мо ра до ста вља Ко ми си ји за из бор и име но ва ње 
по два кан ди да та са сво је те ри то ри је за чла но ве Вр хов ног су да ча сти.

Ко ми си ја пра ви за јед нич ку ли сту кан ди да та и до ста вља је Скуп шти
ни Ко мо ре на од лу чи ва ње.

о ли сти кан ди да та за чла но ве Вр хов ног су да ча сти гла са се у це
ло сти.

чла но ви Вр хов ног су да ча сти иза бра ни су ако се за то из ја сни ви ше 
од по ло ви не при сут них чла но ва Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

ман дат пред сед ни ка, за ме ни ка пред сед ни ка и чла но ва Вр хов ног су да 
ча сти тра је пет го ди на, по чев од да на по ла га ња све ча не из ја ве.

Члан 69.
Суд ча сти пр вог сте пе на чи не пред сед ник, за ме ник пред сед ни ка и 

5 чла но ва.
Пред сед ни ка, за ме ни ка пред сед ни ка и чла но ве Су да ча сти пр вог сте

пе на би ра Скуп шти на Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре нај ма ње  45  да на 
пре ис те ка ман да та.

Кан ди да те за пред сед ни ка и за ме ни ка пред сед ни ка мо же пред ло
жи ти нај ма ње јед на пе ти на чла но ва Скуп шти не Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре.

Кан ди да ту ре се, у пи са ној фор ми, до ста вља ју Ко ми си ји за из бор и 
име но ва ње Скуп шти не РЛК, ко ја пра ви ко нач ну ли сту пред ло же них 
кан ди да та и до ста вља је Скуп шти ни Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре на 
од лу чи ва ње.

за пред сед ни ка Су да ча сти пр вог сте пе на иза бран је онај кан ди дат 
ко ји у пр вом кру гу гла са ња осво ји ви ше од по ло ви не гла со ва при сут них 
чла но ва Скуп шти не Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре.

ако у пр вом кру гу гла са ња ни је дан кан ди дат не осво ји ви ше од по
ло ви не гла со ва, два кан ди да та са нај ве ћим бро јем гла со ва иду у дру
ги круг гла са ња.

за пред сед ни ка Су да ча сти пр вог сте пе на иза бран је кан ди дат ко ји 
у дру гом кру гу осво ји ве ћи број гла со ва при сут них чла но ва Скуп шти не 
Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре.

По сту пак из бо ра за ме ни ка пред сед ни ка Су да ча сти пр вог сте пе на 
иден ти чан је по ступ ку из бо ра пред сед ни ка.

Сва ки де ле гат у Скуп шти ни Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре мо же да 
пред ло жи Ко ми си ји за из бор и име но ва ње РЛК по јед ног кан ди да та за 
чла на Су да ча сти пр вог сте пе на те РЛК.

Ко ми си ја пра ви за јед нич ку ли сту кан ди да та и до ста вља је Скуп шти
ни Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре на од лу чи ва ње.

о ли сти кан ди да та за чла но ве Су да ча сти пр вог сте пе на гла са се у 
це ло сти.

чла но ви Су да ча сти пр вог сте пе на иза бра ни су ако се за то из ја сни 
ви ше од по ло ви не при сут них чла но ва Скуп шти не Ре ги о нал не ле кар
ске ко мо ре.

ман дат пред сед ни ка, за ме ни ка пред сед ни ка и чла но ва Су да ча сти пр
вог сте пе на тра је пет го ди на, по чев од да на по ла га ња све ча не из ја ве.

Члан 70.
Ини ци ја ти ву за опо зив пред сед ни ка, за ме ни ка пред сед ни ка, чла на 

Вр хов ног су да ча сти или Вр хов ног су да ча сти у це ли ни, у пи са ној фор ми, 
Ко ми си ји за из бор и име но ва ње, мо же под не ти нај ма ње јед на пе ти на 
чла но ва Скуп шти не Ко мо ре или јед на ре ги о нал на Ко мо ра.

Скуп шти на ће се о под не тој ини ци ја ти ви из ја сни ти на пр вој сед ни ци 
ко ја сле ди по при је му ини ци ја ти ве.

Пред сед ник, за ме ник пред сед ни ка, члан или Вр хов ни суд ча сти у це
ли ни опо зва ни су уко ли ко се за то из ја сни ви ше од по ло ви не при сут них 
чла но ва Скуп шти не Ко мо ре.

У слу ча ју опо зи ва, Скуп шти на ће но ве но си о це функ ци ја у Вр хов ном 
су ду ча сти или Вр хов ни суд ча сти у це ли ни, иза бра ти у ро ку од 30 да на 
од опо зи ва прет ход них, на но вој сед ни ци.

У слу ча ју опо зи ва пред сед ни ка Вр хов ног су да ча сти, до из бо ра но
вог, а у скла ду са Пра вил ни ком о ра ду Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, функ ци ју пред сед ни ка оба вља за ме ник пред сед ни ка или 
нај ста ри ји члан  Вр хов ног Су да ча сти.

Про це ду ра за опо зив пред сед ни ка, за ме ни ка пред сед ни ка, чла на пр
во сте пе ног су да ча сти, или пр во сте пе ног су да ча сти у це ли ни иден тич
на је про це ду ри за опо зив пред сед ни ка, за ме ни ка пред сед ни ка, чла на 
Вр хов ног су да ча сти или Вр хов ног су да ча сти у це ли ни.

Ини ци ја ти ву за опо зив мо же под не ти нај ма ње јед на пе ти на чла но ва 
Скуп шти не ре ги о нал не ко мо ре или Вр хов ни суд ча сти.

Ини ци ја ти ва се под но си Ко ми си ји за из бор и име но ва ње ре ги о нал не 
ко мо ре, а од лу ку о под не тој ини ци ја ти ви до но си Скуп шти на ре ги о нал

не ко мо ре, са гла со ви ма ви ше од по ло ви не при сут них чла но ва Скуп
шти не РЛК.

У слу ча ју опо зи ва пред сед ни ка пр во сте пе ног су да  ча сти, до из бо
ра но вог, а у скла ду са Пра вил ни ком о ра ду пр во сте пе ног Су да ча сти, 
функ ци ју пред сед ни ка оба вља за ме ник пред сед ни ка или нај ста ри ји члан 
пр во сте пе ног Су да ча сти.

Члан 71.
Пра ви ла о из бо ру и опо зи ву у овој гла ви при ме њи ва ће се до до но ше

ња по себ ног Пра вил ни ка ко ји ре гу ли ше ову ма те ри ју, а од стра не Скуп
шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

XVI II – ЕТИЧ КИ ОД БОР

Члан 72.
Фор ми ра ње и са став етич ког од бо ра уре ђу ју се по себ ним Пра вил ни

ком Скуп шти не Ле кар ске Ко мо ре Ср би је.

XIX – КО МИ СИ ЈА ЗА ПО СРЕ ДО ВА ЊЕ

Члан 73.
Ко ми си ју за по сре до ва ње чи не три чла на ( Пред сед ник и два чла на) 

и исту би ра Скуп шти на сва ке ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре.
По сло ве из сво је над ле жно сти чла но ви Ко ми си је оба вља ју на осно

ву Пра вил ни ка о по сре до ва њу ко ји до но си Скуп шти на Ле кар ске ко мо
ре Ср би је.

XX – ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 74.
ди рек тор, чла но ви Управ ног и Над зор ног од бо ра не мо гу би ти ли ца 

иза бра на, по ста вље на или име но ва на на функ ци ју у др жав ном ор га ну, 
ор га ну те ри то ри јал не ауто но ми је или ло кал не са мо у пра ве, ли ца иза
бра на у ор га не упра вља ња од но сно по сло ва ња ви со ко школ ских уста
но ва, Срп ског ле кар ског дру штва, дру штва ле ка ра Вој во ди не, дру штва 
ле ка ра Ко со ва и ме то хи је, удру же ња здрав стве них уста но ва и дру гих 
струч них удру же ња здрав стве них рад ни ка.

Члан 75.
Ру ко во де ћа функ ци ја у ор га ни ма Ко мо ре ни је спо ји ва са функ ци ја ма 

у по ли тич ким пар ти ја ма, о че му кан ди дат за ру ко во де ћу функ ци ју у ор
га ни ма Ко мо ре при ла же пи са ну из ја ву.

Члан 76.
чла но ви  са зи ва Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је ко ји бу ду иза

бра ни на ру ко во де ће функ ци је у Ко мо ри има ју рок од 90 да на да под не
су остав ке на функ ци је на ве де не у чла но ви ма 74. и 75. овог Пра вил ни ка 
и о то ме пи сме но оба ве сте Скуп шти ну Ко мо ре.

Уко ли ко по ме ну ти чла но ви Скуп шти не не по сту пе у скла ду са ста вом 
1. овог чла на, ауто мат ски ће би ти опо зва ни са сво јих функ ци ја у Ко мо ри 
због кр ше ња од ред би за ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка, Ста
ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је и овог Пра вил ни ка.

Члан 77.
Са став ни део овог Пра вил ни ка чи ни од лу ка о утвр ђе ним Из бор ним 

је ди ни ца ма за из бо ре чла но ва Скуп шти не и дру гих ор га на Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је и чла но ва Скуп шти не и дру гих ор га на ре ги о нал них ле
кар ских ко мо ра у ње ном са ста ву.  

Члан 78.
овај Пра вил ник сту па на сна гу да ном до но ше ња.

Члан 79.
да ном сту па ња на сна гу овог Пра вил ни ка пре ста је да ва жи Пра вил ник 

о по ступ ку кан ди до ва ња, на чи ну из бо ра и опо зи ва чла но ва Скуп шти не 
и дру гих ор га на Ле кар ске ко мо ре Ср би је, до нет на III кон сти ту тив ној сед
ни ци Скуп шти не ЛКС, одр жа ној 13. ју на 2007. го ди не у Бе о гра ду.

Бе о град, 06. апри ла 2010.  

Пред сед ник 
Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је
проф. др сци. мед. ми лан ан то нић с.р.
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ПР ВИ СВЕТ СКИ ПРИ РУЧ НИК О ЗЕ ВА ЊУ, 
СЛЕ ДИ И КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА

ЗЕ ВА МО 
И У ЕМ БРИ О НУ

Про се чан чо век „зев не“ 
250.000 пу та то ком жи во та

Па риЗ – Зе ва мо ка да смо умор ни, кад нам је до сад но, 
кад смо глад ни, па до бран ци то чи не пред скок, а не ки 
струч ња ци су ге ри шу да по сто ји и ве за из ме ђу зе ва ња и 
сек са, али та чан узрок и функ ци ја зе ва ња су прак тич но 
још увек не ја сни. Зе ва њу је на у ка до сад за чу ђу ју ће ма
ло по све ћи ва ла па жњу. Тек не дав но је фран цу ски по ро
дич ни ле кар Оли ви је Ва лу син ски об ја вио пр ви при руч
ник о овом пи та њу, под на сло вом „Ми сте ри ја зе ва ња у 
фи зи о ло ги ји и бо ле сти“, пре но си Рој терс.

У тој књи зу су са др жа ни ре зул та ти нај но ви јих ис тра
жи ва ња овог збу њу ју ћег и не кон тро ли са ног по на ша ња. 
Књи га прет хо ди Пр вој ме ђу на род ној кон фе рен ци ји о зе
ва њу, ко ја цхе 24. и 25. ју на би ти одр жа на у Па ри зу.

Оно што се за сад зна је да про се чан чо век „зев не“ 
250.000 пу та то ком жи во та, а да ем бри о ни у сто ма ку то 
почи њу да чи не из ме ђу 12 и 14 не де ље труд но ће, што су
ге ри ше да ова по ја ва има ва жну не у ро фи зи о ло шку уло гу 
јер, по ре чи ма Ва лу син ског, би ће у за чет ку, те шко све га 60 
гра ма, ина че не би тро ши ло енер ги ју на зе ва ње.

Зе ва ју и пти це и ри бе, у ства ри го то во сви и то пло крв
ни и хлад но крв ни кич ме ња ци. Ме ђу рет ке звер ке ко је 
до сад ни су „ухва ће не“ у зе ва њу спа да ју жи ра фе и ки то
ви. Ме ђу љу ди ма је још увек рас про стра ње но уве ре ње 
да се зе ва њем по већа ва ни во ки се о ни ка у кр ви и ели
ми ни ше су ви шан угљен ди ок сид, али ту те о ри ја је на у
ка на пу сти ла још осам де се тих го ди на, от кад је сту ди ја 
Аме ри кан ца Ро бер та Про вај на по ка за ла да је ни во га
со ва у кр ви пот пу но исти пре и по сле зе ва ња.

То што зе ва мо кад нам се спа ва или нам је до сад но, 
на ве ла је не дав но не ке струч ња ке на те о ри ју да се ти
ме по сти же по ве ћа ње па жње. Ово би мо гла да пот кре
пи и чи њен ца да зе ва мо ка да смо глад ни, иако чо ве ку, 
за раз ли ку од ла во ва и дру гих ме со жде ра, ви ше ни је по
треб на по ве ћа на па жња да би уло вио плен.

Што се ти че па до бра на ца ко ји зе ва ју пред скок, и ту би 
мо гло да се ра ди о под сти ца њу па жње, али има мишље
ња и да је у пи та њу су зби ја ње стре са. Уоче но је, из ме ђу 

оста лог, да па цо ви у ка ве зу из ло же ни стре сним сти му
лан си ма, зе ва ју чешцхе не го обич но. Јед на дру га те о ри
ја су ге ри ше да се зе ва њем по сти же рас хла ђи ва ње мо
зга, чи ме се шти те це ре брал не ак тив но сти и по ве ћа ва 
ефи ка сност. По ста вља се, ме ђу тим, пи та ње за што он
да не зе ва мо ви ше кад има мо по ви ше ну тем пе ра ту ру 
и за што и зми је зе ва ју, а не рас по ла жу ме ха ни змом за 
ре гу ла ци ју то пло те.

Оно што је си гур но је да је зе ва ње за ра зно, што се по
ве зу је с људ ском спо соб но шћу ем па ти је. Сни ма њем мо
зга је, на и ме, утвр ђе но да се исти обла сти у ње му ак ти
ви ра ју кад пре ма не ко ме осе ти мо ем па ти ју, као и кад 
нас за ра зе зе ва њем. Те сто ви лич но сти су по ка за ли да 
на осо бе ко је па те од ши зо фре ни је или аути зма зе ва ње 
дру гих де лу је ма ње за ра зно.

Ва лу син ски на гла ша ва да је ве за из ме ђу зе ва ња и сек
са код жи во ти ња мно го очи глед ни ја не го код љу ди. Та ко 
до ми нан тан муж јак ма ка ки мај му на зе ва пре и по сле 
па ре ња, што из гле да има ве зе с ни во ом те сто сте ро на, 
јер кад се та кав мај мун ка стри ра и из гу би до ми на н тан 
ста тус, пре ста је и зе ва ње.С
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„МЕ ХИ РУ ћИ” ПО ДИ ЖУ ЗА РА ДУ 
– Ра зна слат ка без ал ко хол на пи ћа, 
нар чи то она са ме ху ри ћи ма на ла
зе се на „цр ној ли сти” свих за го вор ни
ка здра ве ис хра не, али јед на сту ди ја 
је ипак по ка за ла да пре до но ше ња ва
жних од лу ка у жи во ту тре ба по пи ти 
не ки сок или га зи ра но пи ће пу но ше
ће ра да би се гла ва раз би стри ла, јер 
ше ћер по зи тив но ути че на рад мо зга. 
Аме рич ки на уч ни ци по ру чу ју да за по

сле ни ко ји же ле да са ше фо ви ма пре
го ва ра ју о по ве ћа њу пла те прет ход но 
тре ба да по пи ју сок или га зи ра но пи ће 
са ше ће ром, пре но си сајт Сте то скоп.
Сту ди ја ко ју су спро ве ли на уч ни
ци Уни вер зи те та Ју жне Да ко те по ка
за ла је да бла го по ви шен ше ћер у кр
ви до при но си до но ше њу сми ре них и 
му дрих од лу ка, док не до ста так глу ко
зе во ди до им пул сив них по те за. „Де
сет ми ну та по што су по пи ли пи ће са 

ше ће ром, уче сни ци су се ра ди је од
лу чи ва ли за ве ћу су му ко ју ће ка сни
је до би ти”, ка же СјаоТјан Ванг, је дан 
од пси хо ло га ко ји су спро ве ли сту ди ју 
чи ји су ре зул та ти об ја вље ни у ча со пи
су „Пси хо лошка на у ка” (Псyцхо ло ги
цал Сци ен це).

„То је као при је лу – ако има мо по ве
ћа ну ко ли чи ну ше ће ра у кр ви, мо же
мо ду же да че ка мо до сле де ћег обро ка”, 
об ја снио је на уч ник.

ОСМЕХ ПРО ДУ ЖА ВА ЖИ ВОТ – Љу ди 
ко ји се осме ху ју жи ве ду же, твр де аме
рич ки на уч ни ци ко ји су про у ча ва ли 
230 фо то гра фи ја играча беј збол ли ге 
из 1952 године. У за кљу чи ма ис тра жи
ва ња об ја вље ним у струч ном ча со пи су 
Сај ко ло џи кал са јенс они на во де да су, 
пре ма из ра зи ма ли ца, спор ти сте свр
ста ли у три гру пе.

На оне са сми ре ним из ра зом ли ца, 
без осме ха, оне са по лу о сме хом ко ји су 

ак ти ви ра ли са мо зо ну око уста и оне 
са ши ро ким осме хом, код ко јих је це
ло ли це оза ре но. Ис тра жи ва чи су утвр
ди ли да су они из пр ве гру пе у про се ку 
жи ве ли 72,9 го ди на, они из дру ге 75, а 
они ко ји су се нај ви ше осме хи ва ли, до
че ка ли су 79,9 го ди на.

ТЕСТ ВАК ЦИ НЕ ПРО ТИВ АЛ ЦХАЈ
МЕ РА – Аустриј ска би о тех но ло шка 
ком па ни ја „Афи рис“ об ја ви ла је да ње

на вак ци на АД02 про тив јед ног од об
ли ка де мен ци је – Ал цхај ме ро ве бо
ле сти – ула зи у фа зу ис пи ти ва ња на 
па ци јен ти ма у шест европ ских зе ма ља.

Раз ви је на у са рад њи са бри тан ском 
ла бо ра то ри јом „Глак со Смит Клајн“, 
вак ци на тре ба да спре ча ва фор ми ра
ње пло чи ца у мо згу иза зва них про те
и ном бе таами ло и дом ко је бло ки ра ју 
нер вне им пул се, пре не ли су фран цу
ски ме ди ји.
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МЕК СИЧ КО ЗДРАВ СТВО ПРЕД 
ТЕ ШКИМ ИЗА ЗО ВОМ 

СТЕ ЧАЈ ЗБОГ 
ГО ЈА ЗНИХ

Тро шко ви у здрав ству ве за ни 
за го ја зност из но се 

3,3 ми ли јар де до ла ра

мек си ко си Ти – Мек сич ко ми ни стар ство здра вља са
оп шти ло је да би здрав стве ни си стем у зе мљи мо гао да 
се уру ши за два де сет го ди на због ра сту ћих тро шко ва по
ве за них са по ве ћа њем го ја зно сти ме ђу ста нов ни штвом. 
Пре ма по да ци ма ми ни стар ства, у Мек си ку ко ји бро ји 
107 ми ли о на ста нов ни ка, 70 од сто од ра слих осо ба па ти 
од пре ве ли ке те ле сне те жи не, а 4,5 ми ли о на де це уз ра
ста од пет до 11 го ди на је го ја зно.

Мек сич ка вла да је у ја ну а ру об ја ви ла по че так при ме не 
на ци о нал ног спо ра зу ма за бор бу про тив го ја зно сти чи
ји је циљ про ме на пре храм бе них на ви ка ста нов ни штва, 
под сти ца ње фи зич ких ак тив но сти и кон тро ла хра не и 
пи ћа до ступ них уче ни ци ма у шко ла ма ши ром зе мље.

Ми ни стар здра вља Хо се Ан хел Кор до ба је из ја вио да 
трошко ви у здрав ству ве за ни за го ја зност из но се 3,3 ми
ли јар де до ла ра, док ин ди рект ни тро шко ви, по пут па да 
про дук тив но сти узро ко ва ног том по ја вом, из но се 1,9 ми
ли јар ди до ла ра, пре не ла је аген ци ја АП.

АМЕ РИЧ КЕ КОМ ПА НИ ЈЕ СМА ЊУ ЈУ 
СА ДР ЖАЈ СО ЛИ У ХРА НИ

СО „ЗА БИ БЕ РИ ЛА” 
ЗДРА ВЉЕ

сма ње ње уно са со ли за са мо 10 од сто 
мо же да спре чи сто ти не хи ља да ср ча них 

и мо жда них уда ра и сма њи тро шко ве 
за здрав стве ну за шти ту 

у саД за 32 ми ли јар де до ла ра

ЊУ јорк – Ком па ни је „Стар бакс” и „Хајнц” на ла зе се ме
ђу 16 аме рич ких пре храм бе них ком па ни ја ко је су се оба
ве за ле да ће сни зи ти ко ли чи ну со ли у сво јим про из во
ди ма, у окви ру на ци о нал не кам па ње ко ју је по кре нуо 
гра до на чел ник Њу јор ка Мајкл Блум берг. Та обе ћа ња су 
део Блум бер го ве На ци о нал не ини ци ја ти ве за сма ње ње 
са др жа ја со ли, чи ји је циљ сма ње ње ни воа тог за чи на у 
ре сто ра ни ма и па ко ва ним пре храм бе ним про из во ди
ма за 25 од сто у пе ри о ду од пет го ди на.

„Стар бакс” ће сма њи ти ко ли чи ну со ли у сен дви чи
ма за до ру чак, док ће „Хајнц” до да ва ти ма ње на три јум 
хло ри да у сво је ке ча пе И ма ри на де. Ме ђу ком па ни ја
ма ко је ће уче ство ва ти у тој ини ци ја ти ви су И „Крафт”, 
„Марс”, „Ме кејн”, „Уни ле вер” и дру ге. Аме рич ки на уч ни
ци су не дав но утвр ди ли да сма ње ње уно са со ли за са

ЉУ БИ ТЕ ЉИ ЧО КО ЛА ДЕ ДЕ ПРЕ СИВ
НИ ЈИ – Не дав но ис тра жи ва ње по ка за
ло је да је пре те ра на жуд ња за чо ко ла
дом по у здан знак де пре си је. Чо ко ла да 
има са стој ке ко ји по пра вља ју рас по ло
же ње, а осо бе са симп то ми ма де пре
си је је ду дво стру ко ви ше чо ко ла де од 
оних ко ји не ма ју те симп то ме, на во ди 
се у сту ди ји аме рич ких ис тра жи ва ча 
об ја вље ној у ча со пи су „Ар хи ви ин тер
не ме ди ци не”.

То ком ис тра жи ва ња, ко је је об у хва
ти ло око 1.000 му шка ра ца и же на, утвр
ђе но је да су они с не ким симп то ми ма 
де пре си је је ли у про се ку 240 гра ма чо
ко ла де ме сеч но, док су они без зна ко ва 
де пре си је је ли дво стру ко ма ње. Што су 
симп то ми де пре си је би ли из ра же ни ји, 
то је кон зу ми ра ње чо ко ла де би ло ве ће. 

Ис тра жи ва чи, ме ђу тим, ни су си
гур ни да ли је кон зу ми ра ње чо ко ла
де сво је вр сна те ра пи ја. Во ђа ис тра

жи вач ког ти ма др На та ли Ро уз и ње не 
ко ле ге са Уни вер зи те та „Ка ли фор ни
ја” у Сан Ди је гу ка жу да по сто ји мно
го мо гу ћих об ја шње ња ко ја тек тре ба 
ис тра жи ти.

„На чин на ко ји се осе ћа мо је у ди
рект ној ве зи с оним шта је де мо”, ис ти
чу на уч ни ци, на по ми њу ћи да је по
треб но спро ве сти да ља ис тра жи ва ња 
ка ко би се уста но ви ла тач на ве за из ме
ђу чо ко ла де и рас по ло же ња.

БРОЈ ОБО ЛЕ ЛИХ ОД ДЕ МЕН ЦИ ЈЕ 
УБР ЗА НО РА СТЕ – У но во о бја вље ном 
бри тан ском на уч ном ис тра жи ва њу о 
бро ју обо ле лих од де мен ци је на во ди 
се да ши ром све та од те бо ле сти па
ти тридесет пет ми ли о на љу ди, пре
но си БиБиСи. Број па ци је на та ко
ји тр пе по сле ди це обо ље ња ко ја, ка ко 
се на во ди, оште ћу је мо зак и мен тал ну 
спо соб ност, мно го је ве ћи не го што се 
прет по ста вља ло на шта ука зу је по да

так да око две тре ћи не обо ле лих жи ви 
у зе мља ма у раз во ју у ко ји ма је жи
вот ни век љу ди по след њих де це ни ја 
знат но про ду жен. 

Де мен ци ја у ве ћи ни слу ча је ва по
га ђа љу де ста ри је од 65 го ди на, а у 
ис тра жи ва њу ко је је спро ве ла и об
ја ви ла Ме ђу на род на ор га ни за ци ја 
за бор бу про тив Ал цхај ме ро ве бо ле
сти про це њу је се да ће се у сле дец хих 
два де сет го ди на број обо ле лих ско ро 

удво стру чи ти. Ауто ри сту ди је опи су
ју нај но ви ја са зна ња као алар мант на, 
твр дец хи да су вла де мно гих зе ма
ља не спрем не за бор бу са та ко ве ли
ким по ве ћа њем бро ја де мент них бо
ле сни ка.

Они под се ћа ју да су ви сок ни во хо
ле сте ро ла, ди ја бе тес и пре ко мер на те
ле сна те жи на, уз го ди не жи во та, нај
ва жни ји фак то ри ко ји по ве ћа ва ју 
ри зик од обо ље ња.

> 82



82 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // МАЈ 2010

мо 10 од сто мо же да спре чии сто ти не хи ља да ср ча них 
и мо жда них уда ра то ком не ко ли ко де це ни ја и сма њи 
тро шко ве за здрав стве ну за шти ту у САД за 32 ми ли јар
де до ла ра. Кон зу ми ра ње пре ве ли ких ко ли чи на со ли је 
ве ли ки узроч ник ви со ког крв ног при ти ска, ко ји је, по 
оце ни аме рич ког Ин сти ту та за ме ди ци ну, бо лест ко ја 
се за не ма ру је, а ко ја аме рич ки здрав стве ни си стем ко
шта 73 ми ли јар де до ла ра го ди шње.

***

ПРЕ БРО ЈА ВА ЊЕ НОВ ЧА НИ ЦА 
УМА ЊУ ЈЕ БОЛ

КЕШ БО ЉИ 
ОД АСПИ РИ НА
У Ве ли кој бри та ни ји на анал ге ти ке 

по тро ши се ви ше од 500 ми ли о на 
фун ти го ди шње

ЛоН ДоН – Пре бро ја ва ње нов ча ни ца мо же да бу де исто 
та ко до бар ако не и бо љи лек про тив бо ло ва од аспи ри
на или ибу про фе на, ре зул тат је не дав ног ис тра жи ва ња, 
пи ше лон дон ски Те ле граф. На уч ни ци с Уни вер зи те та у 
Ми не со ти спро ве ли су се ри ју екс пе ри ме на та ко ји су по
ка за ли да пре бро ја ва ње нов ча ни ца ума њу је бол.

Ра ни ја ис тра жи ва ња су по ка за ла да осо бе за до вољ
не со бом лак ше под но се бол. У све ту кон стант но ра сте 
по тро шња ле ко ва про тив бо ло ва. Та ко се у Ве ли кој Бри
та ни ји на анал ге ти ке по тро ши ви ше од 500 ми ли о на 
фун ти го ди шње.

У нај но ви јој сту ди ји, на уч ни ци су тра жи ли од јед не 
гру пе сту де на та да пре бро је све жањ нов ча ни ца од 100 до
ла ра док су дру гој да ли обич не па пи ри ће. Во лон те ри ма 
је ре че но да ће би ти те сти ра на њи хо ва спрет ност у ба ра
та њу па пи ри ма. На кон то га сту ден ти су мо ра ли да умо че 
пр сте у чи ни ју вре ле во де и опи шу бол ко ји су осе ти ли и 
на ве ду ко ли ко ду го су мо гли да га из др же. Ис тра жи ва
ње, об ја вље но у нај но ви јем бро ју ча со пи са Пси хо ло шка 
на у ка, по ка за ло је да су сту ден ти ко ји су пре то га пре
бро ја ва ли нов ча ни це осе ти ли ма њи бол и да су би ли у 
ста њу да га ду же ис тр пе. Ови ре зул та ти пот кре пљу ју за
кључ ке ра ни јих сту ди ја да мо зак при бе га ва ра зним на
чи ни ма да ума њи бол без упо тре бе анал ге ти ка. 

МУ ЗИ КА ПО МА ЖЕ У ОПО РАВ КУ 
ОД МО ЖДА НОГ УДА РА

ПРЕ И ПО СЛЕ
ЈЕ ЛА – МУ ЗИ КА

ХеЛсиНки – Сва ко днев но слу ша ње му зи ке мо же да по
мог не па ци јен ти ма ко ји се опо ра вља ју од мо жда ног уда
ра (шло га), са оп шти ли су фин ски на уч ни ци.
У сту ди ји об ја вље ној у па ри ском ме ди цин ском ча со пи су 
„Брејн“ (Brain) на уч ни ци су на ве ли да слу ша ње два са та 
днев но му зи ке мо же да по мог не па ци јен ту у опо рав ку 
и у по пра вља њу вер бал них и дру гих ког ни тив них функ
ци ја. Му зи ка мо же да по мог не у по пра вља њу рас по ло
же ња ви ше не го слу ша ње аудио ка се та о књи га ма.
Бла го твор на деј ства му зи ке на ле че ње анк си о зно сти, де
пре си је и бо ла, чак и ши зо фре ни је, де мен ци је и аути
зма, већ су по зна та, али ова сту ди ја пр ви пут су ге ри ше 
да је му зи ка до бра по сле мо жда ног уда ра.

Му зи ка је до бра за сти му ли са ње мо зга да се на вик
не на оште ће ња иза зва на уда ром, а та оште ће ња мо гу 
да ути чу на го вор, па жњу или по кре те. 

„То је јеф ти но ору ђе ко је би мо гло да упот пу ни те ра
пи ју ле че ња“, на во ди се у сту ди ји, то ком ко је су ис пи
та ни па ци јен ти ко ји су слу ша ли му зи ку још у бол ни ци 
не по сред но по сле мо жда ног уда ра.

ВЕ ШТАЧ КА ТРУД НО ћА КРИ ВИЧ НО 
ДЕ ЛО – Но ви за кон у Тур ској свр стао 
је ве штач ку труд но ћу ме ђу кри вич
на де ла и ли шио же не мо гућ но сти ко
ју ну ди са вре ме на ме ди ци на. Ве штач
ка труд но ћа је од ра ни је не ле гал на у 
Тур ској, али су же не мо гле да тра же у 
ино стран ству до на то ре спер ме за та кву 
вр сту труд но ће, док ће, по но вом за ко
ну, би ти од го вор не за де ло ко је по вла
чи ка зну до три го ди не за тво ра, пре но

си БиБиСи.Тур ски ле ка ри и прав ни ци 
ка жу да још по ку ша ва ју да уста но ве 
ка ко ће вла да при ме њи ва ти но ви за
кон и тим по во дом је дан тур ски ги не
ко лог је ка зао да исла ми стич ка вла да 
не раз у ме по тре бу при ла го ђа ва ња за
ко на по ну ди са вре ме не ме ди ци не.

ПРО фИТ ОД 693 МИ ЛИ О НА ЕВРА – 
Не мач ка ком па ни ја за про из вод њу 
фар ма це ут ских и хе миј ских про из во да 

„Ба јер“ при ја ви ла је раст не то про фи та 
у пр вом тро ме сеч ју ове го ди не од чак 
63 од сто, че му је до при нео раст про да је 
од ви ше од пет про це на та. „Ба јер“, ко
ји је по знат у све ту по свом аспи ри ну, 
оства рио је у пр вом квар та лу ове го ди
не про фит од 693 ми ли о на евра, док је 
у истом пе ри о ду 2009. оства ре на за ра
да из но си ла 425 ми ли о на, пре не ла је 
аген ци ја АП. При хо ди су по ра сли на 
8,3 ми ли јар де евра, са 7,8 ми ли јар ди.

ГЛЕ ДА њЕ фО ТО ГРА фИ ЈА БО ЛЕ
СНИХ ЈА ЧА ИМУ НИ СИ СТЕМ ПО
СМА ТРА ЧА – Не дав но ис тра жи ва ње 
оба вље но у Ка на ди по ка за ло је да по
сма тра ње фо то гра фи ја бо ле сних љу ди 
по спе шу је иму ни си стем по сма тра ча. 
Ис тра жи ва чи на уни вер зи те ту у Бри
тан ској Ко лум би ји тра жи ли су у свом 
екс пе ри мен ту од гру пе мла дих во лон
те ра да де сет ми ну та по сма тра ју фо то
гра фи је бо ле сних љу ди. 

На фо то гра фи ја ма су би ли љу ди ко
је му че алер ги је на ко жи, ко ји ка шљу, 
цу ри им нос или из гле да ју за и ста бо
ле сно. Пре и на кон по сма тра ња фо
то гра фи ја уче сни ци ма екс пе ри мен та 
узе ти су узор ци кр ви. Узор ци су по том 
из ло же ни јед ној бак те ри ји ка ко би се 
утвр ди ло да ли је иму ни си стем ре а
го вао дру га чи је на кон гле да ња фо то
гра фи ја. На уч ни ци су ана ли зи ра ли ни
во ин тер ле у ки на 6, ан ти ин фла ма тор не 

суп стан це ко ја ре а гу је у слу ча ју ин фек
ци је. Ре зул та ти су по ка за ли да је ни во 
ин тер ле у ки на 6 код во лон те ра био ви
ши на кон по сма тра ња фо то гра фи ја бо
ле сних осо ба. Ка ко би про ве ри ли да ли 
је до то га за и ста до шло због фо то гра
фи ја или због стре са, уче сни ци ма екс
пе ри мен та по де ље не су фо то гра фи је 
му шка ра ца са ва тре ним оруж јем, али 
ни ка кве про ме не у кр ви ни су за бе ле
же не, пре не ли су ка над ски ме ди ји.
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ПОСЛЕДњЕ ВЕСТИ

 ▼
Ле кар ска ко мо ра Ср би је 
тра жи да ле ка ри до би ју 
ста тус слу жбе них ли ца

Би ју по  
на ви ци 
Ле кар ска ко мо ра Ср би је, по во
дом на па да па ци јен та на де жур
ну ле кар ку у Ин тер ни стич кој ам
бу лан ти бол ни це у По жа рев цу, 
из ра зи ла је нај о штри ји про тест 
и за тра жи ла од над ле жних ин
сти ту ци ја да ле ка ри до би ју ста
тус слу жбе них ли ца. ЛКС у са
оп ште њу под се ћа да се ова кви 
не ми ли слу ча је ви че сто де ша
ва ју у Ср би ји, а да са мо по је ди
ни од њих до спе ју до ме ди ја.

Сва ко днев но на си ље не сме 
би ти на чин ззи во та у Ср би ји, а 
ле ка ри не сме ју би ти упла ше ни 
за свој жи вот на ро чи то не док ле
че гра ђа не Ср би је, на ве де но је у 
са оп ште њу. За то ЛКС зах те ва до
но ше ње За ко на о ле кар ству, ко
јим би се ста тус слу жбе них ли
ца ле ка ри ма обез бе дио на на чин 
ана ло ган оном ка ко је ре гу ли са
но за су ди је и ту жи о це.

 ▼ ▼
Др жав ни се кре тар 
Ми ни стар ства здра вља 
др Не ве на Ка ра но вић

Ле кар тре ба 
да се шти ти 
зна њем
Др жав ни се кре тар Ми ни стар
ства здра вља др Не ве на Ка ра но
вић ре кла је да лич но сма тра да 
здрав стве ни рад ни ци ни на ко ји 
на чин не тре ба да бу ду за шти ће
ни, осим сво јим зна њем и вешти
на ма. Она је ка за ла да сма тра да 
слу жбе ни ста тус ле ка ри ма не би 
тре бао да бу де по тре бан, и да Ми
ни стар ство здра вља и Аген ци ја 
за акре ди та ци ју здрав стве них 
уста но ва Ср би је са свим за по сле
ни ма у си сте му здрав ства тре ба 

да ра де на по сти за њу стан дар да 
ко ји се ти чу по што ва ња па ци јен
та и њи хо вих пра ва.

„Здрав стве ни рад ни ци тре
ба са ми да за слу же по што ва ње“, 
оце ни ла је Ка ра но ви ће ва. Пре
ма ње ним ре чи ма, због на чи на 
жи во та па ци јен ти су нер во зни 
и ре а гу ју агре сив но и због то
га ле кар тре ба да при ме ни сво је 
зна ње ко је је то ком уче ња и ра
да сте као. Она је ис та кла да осу
ђу је сва ки на пад на за по сле не у 
здрав стве ном си сте му и оце ни ла 
је да мо ра да се из гра ди дру штво 
ко је ће би ти то ле рант ни је и ко
је ће обез бе ди ти си гур ност сви
ма у др жа ви, па и за по сле ни ма 
у здрав ству.

По во дом на па да на ле ка ра у 
по жа ре вач кој бол ни ци, Ка ра но
ви ће ва је ре кла да обез бе ђе ње у 
бол ни ци си гур но по сто ји и да је 
у кон крет ном случа ју мо ра ло да 
ре а гу је. Са вез син ди ка та ле ка ра 
и фар ма це у та Ср би је осу дио је 
фи зич ки на пад на док тор ку бол
ни це у По жа рев цу, оце њу ју ћи да 
је то са мо још је дан до каз ани мо
зи те та из ме ђу па ци је на та и ле
ка ра. Па ци јент, стар 63 го ди не, 
у де жур ној ин тер ни стич кој ам
бу лан ти бол ни це у По жа рев цу, 
14. апри ла у ка сним ве чер њим 
са ти ма пи јан је на ср нуо на де
жур ну ле кар ку, ин тер ни сту Гор
да ну Д. (60) и уда рио је по обра
зу и ру ци.

 ▼ ▼ ▼
Нео п ход но што пре 
до не ти но ви Пра вил ник 
о здрав стве ној ис прав но сти 
ди је тет ских на мир ни ца

Ду а ли тет 
про пи са

Нео п ход но је што пре до не ти но
ви Пра вил ник о здрав стве ној ис
прав но сти ди је тет ских на мир
ни ца и су пле ме на та, јер је услед 
не до стат ка аде кват не за кон ске 
ре гу ла ти ве ускла ђе не са про пи
си ма ЕУ, на до ма ћем тр жи шту 
при су тан „ду а ли тет“ про пи са, 
због че га су про из во ђа чи че сто 
при ну ђе ни да у прак си „им про
ви зу ју“, ре че но је у При вред ној 
ко мо ри Ср би је (ПКС).

На сед ни ци Гру па ци је про из
во ђа ча ди је тет ских на мир ни ца 

и деч је хра не ис так ну то је да се 
до ма ћи про из во ђа чи су о ча ва
ју са број ним про бле ми ма и не 
мо гу да се на пра ви на чин по
зи ци о ни ра ју на тр жи шту Ср би је 
на ко ме вла да „ша ре но ли ко ста
ње“, али ни на стра ним тр жи шти
ма. Ка ко је ука за но, не ки од про
бле ма од но се се на ре ги стра ци ју 
ди је тет ских на мир ни ца ко ја је 
„ја ко ду гач ка и спо ра“, де кла ри
са ње про из во да, као и на спо ро 
и ком пли ко ва но до би ја ње сер ти
фи ка та о сло бод ној про да ји нео
п ход ног за пла сман на стра на тр
жи шта, на ро чи то деч је хра не.

 ▼ ▼ ▼ ▼
Ле кар ска ко мо ра Ср би је 
про ти ви се зло у по тре би 
ле ка ра

Што да ље 
од по ли ти ке!

Ле кар ска ко мо ра Ср би је са оп
шти ла је да се нај о штри је про ти
ви зло у по тре би ле ка ра у днев но
по ли тич ке свр хе и да они, њи хов 
по зив и ле кар ска стру ка „не сме
ју би ти та о ци би ло ка квих по ли
тич ких ига ра, ни ти мо не та за 
пот ку су ри ва ње у по ли тич ким 
на год ба ма“. У са оп ште њу се на
во ди да из ја ве ми ни стра еко но
ми је и ре ги о нал ног раз во ја Мла
ђа на Дин ки ћа, ко га су но ви на ри 
пи та ли за здрав стве но ста ње ми
ни стра здра вља То ми це Ми ло
са вље ви ћа, „са др же гру бе ква
ли фи ка ци је ве за не за ле ка ре и 
ле кар ску про фе си ју у це ли ни“. 
Пред став ни ци Ко мо ре, ка ко је 
на ве де но, ни су же ле ли до са да да 
ко ме та ри шу до га ђа ња око ле че
ња ми ни стра здра вља по шту ју
ћи Ко декс про фе си о нал не ети ке 
те ин сти ту ци је, јер је и сам Ми
ло са вље вић њен члан.

„Ле кар ска ко мо ра Ср би је у 
свом Ста ту ту ја сно је про кла мо
ва ла да ће као еснаф ска ор га ни
за ци ја оста ти ван по ли ти ке и да 
ће шти ти ти стру ку, али и јав ност у 
Ср би ји“, на ве де но је у са оп ште њу. 
Та ко ђе се до да је да ће при хва ти
ти ак тив но и ар гу мен то ва но уче
шће у свим озбиљ ним рас пра ва
ма ве за ним за ак ту ел но ста ње у 
срп ском здрав ству, са дру ги ма 
ак те ри ма у здрав сте ном си сте
му Ср би је. //



▼


