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Poštovane kolege, 
 
 
Tokom poslednjih godina razumevanje i na in le enja dijabetesa je zna ajno 
promenjen. Savremeni lekovi i medicinska sredstva koji se danas koriste za 
glikoregulaciju treba da omogu e ostvarivanje strogo postavljenih terapijskih ciljeva i 
da obezbede adekvatnu kontrolu glikemije iji poreme aj leži u osnovi nastanaka 
kasnih komplikacija ove bolesti. 
 
Nakon više od 20 godina upotrebe brizgalice NovoLet®, doneli smo odluku da je 
povu emo sa tržišta i zamenimo savremenim brizgalicama iz naše palete. Verujemo da 
e naša odluka zna ajno unaprediti i osavremeniti terapiju dijabetesa, a pacijentima 

njeno sprovo enje u initi lakšim i jednostavnijim. 
 
 
 
Zamena insulina u NovoLet® brizgalicama traja e do aprila 2011. godine i 
nakon toga NovoLet® ne e biti dostupan na tržištu. Kompanija Novo Nordisk 
Pharma d.o.o. je obavestila Ministarstvo zdravlja i Republi ki zavod za 
zdravstveno osiguranje Srbije o povla enju proizvoda sa tržišta. 
 
 
 
Molimo Vas stoga da u svom daljem radu, sve pacijente koji za le enje koriste 
insuline u NovoLet® brizgalicama, odmah uputite specijalisti kako bi njihova 
terapija bila na vreme prilago ena. 
 
 
 
 
U slu aju da imate pitanja ili nedoumice, sa bilo kog fiksnog telefona možete pozvati 
besplatnu info liniju 0800 16 16 16, svakog radnog dana od 08 do 16 h, pozvati našeg 
saradnika koji Vas obilazi ili na i informacije na našim internet stranama, na adresi 
www.novolet.rs. 
 
 
Unapred hvala na razumevanju i saradnji,  
 
Novo Nordisk Pharma d.o.o. Beograd 
 



ДЕЦЕМБАР 2010 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 3

Гласник
ЛИСт ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ

Го ди на II, број 7, 
децембар 2010. го ди не.

ISSN 1821-3995

Ре дак ци ја:
Бе о град, ул. Кра љи це На та ли је 1
Тел/фаx:
36-26-185, 36-26-187, 36-26-188
И-мејл:
lekarskakomorasrbije@gmail.com, 
www.lks.org.rs 

Главни уредник:
Прим. др нада радан-Милованчев

Чланови уређивачког одбора:
Проф. др Милош јовановић
Прим. др Миланка Давитков
Др Миодраг Манигода
Др Мирослава радан

Сарадници:
Др Бранка лазић рлкБ
Др јелица крчмаревић рлк киМ

Издаравчки савет:
Прим. др сци татјана радосављевић
Др Драгана Милутиновић
Проф. др Марина Дељанин-илић
Прим. др сци спасо анђелић 
Доц. др Бранко ристић 
Проф. др Бранислав Перин 
Др александар радосављев

Новински уредник:
Милош Чолић

Ликовно-графички уредник:
Илија Милошевић

Типографсkо писмо:
Adamant

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

Штампа: ЈП Птт саобраћаја „Србија“, 
РЈ „Хибридна пошта“

Поштоване колегинице,
поштоване колеге,

П
 
 
 
ри кра ју ка лен дар ске 
го ди не во ли мо да се 

освр не мо на учи ње но и не у чи ње-
но у про те клом пе ри о ду. Ако смо 
за до вољ ни, сво је успе хе мо же мо да 
сла ви мо, ако ни смо ду жни смо да 
се са бе ре мо, да за су че мо ру ка ве и у 
на сту па ју ћој го ди ни учи ни мо ви ше 

и бо ље. На рав но, да све мо же да бу де и ви ше и бо ље. Али, 
не ва ља би ти по сва ку це ну ни скро ман.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је мо же да бу де по но сна на све што 
је у 2010.го ди ни по сти гла.

ЛКС је по ста ла чла ни ца Свет ске здрав стве не асо ци ја ци-
је и Ме ди цин ског фо ру ма ју го и сточ не Евро пе, сви од бо ри 
спро во де за да та овла шће ња и ста ту том пред ви ђе не оба ве зе, 
су до ви ча сти и етич ки од бор оспо со би ли су се за ре ша ва ње 
нај ком пли ко ва них пред ме та. ЛКС је ва ља ним ар гу мен ти ма 
оства ри ла прав ду пред Устав ним су дом у два пред ме та,

ЛКС уче ству је као део Здрав стве ног Са ве та у акре ди та ци-
ји за КМЕ, али те жи и при пре ма се да пре у зме во де ћу уло-
гу у про це су про гра ма КМЕ и да сво јим ак тив ним уде лом 
омо гу ћи свим ле ка ри ма да без лич ног фи нан сиј ског уче-
шћа стек ну до дат на зна ња у сво јој сре ди ни и та ко при ку-
пе по треб не бо до ве за про ду же так сво је ли цен це.

ЛКС је ве о ма по но сна на успе шно ор га ни зо ва ну Пр ву 
Кон фе рен ци ју срп ских ле ка ра из ди ја спо ре, на бес пре кор-
но и бла го вре ме но успе шно спро ве де не из бо ре Скуп шти-
не, тј. це ло куп ног ру ко вод ства ЛКС за сле де ћи пе ри од од 
че ти ри го ди не.

Пот пу но нов на чин кан ди до ва ња за де ле га те у Скуп шти-
не ЛКС И РЛКС, то јест са мо и ни ци ја тив но, до бро вољ но кан-
ди до ва ње, на рав но уз ста ту том пред ви ђе ну по др шку од ре-
ђе ног бро ја чла но ва ЛКС, по ка зао је сво је пр ве по зи тив не 
ре зул та те.

Од зив де ле га та на са стан ке је у про се ку 90 од сто, ве ри фи-
ка ци о на ко ми си ја на по чет ку сед ни ца вр ши свој по сао, тј. 
пре бро ја ва ње при сут них да би се ста ту тар на фор ма за до-
во љи ла, иако кво рум, јед ним по гле дом на пу ну са лу, ни-
ка да ни је до шао у пи та ње. Ра ди се ефи ка сно. Све ди ску си је 
и обра ћа ња са го вор ни це но се за јед нич ку ка рак те ри сти ку: 
ме ђу соб но раз у ме ва ње и ува жа ва ње и за јед нич ки циљ ста-
бил на и сна зна Ле кар ска ко мо ра, ре пре зен та ти ван пред-
став ник ле кар ства Ср би је у сво јој зе мљи и ино стран ству. 

Же лим да Бо жић не пра зни ке сви про ве де мо у љу ба ви, 
ми ру и сло зи и да нам рад до не се за до вољ ство и на пре-
дак у 2011. го ди ни.

Прим. Др На да ра дан-ми ло ван чев,
глав ни уред ник

ОБАВЕШТЕЊЕ: мо ли мо све 
чла но ве Ле кар ске ко мо ре ср-
би је да у сво јој ре ги о нал ној ко-
мо ри про ве ре и уса гла се сво је 
ак ту ел не адре се с адре са ма на 
ко ји ма се во де у ре ги стру рЛк. 
Гла сник се ша ље на адре су ко-
јом рас по ла же рЛк. 

На жа лост, у ко мо ру се сва ки 
пут вра ти ви ше од 2000 при-
ме ра ка Гла сни ка, са на зна ком 
по шта ра, да је при ма лац не по-
знат на на ве де ној адре си.
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Прим. др та тја на 
Ра до са вље вић, ди рек тор ка 

Ле кар ске ко мо ре Ср би је

П
о што ва но пред сед ни-
штво, ко ле ги ни це и ко-
ле ге де ле га ти скуп шти-
не лкс. не же лим да нас 

да при чам о пра ви ли ма и на че-
ли ма, го во ри ћу ово га пу та о љу-
ди ма. Го во ри ћу о 30.000 ле ка-
ра ср би је чи ји је пред став ник 
скуп шти на лкс. ова скуп шти на ће ући у исто ри ју, као 
што је у исто ри ју ушао и пр ви са зив скуп шти не лкс ко-
ји је по ста вио лкс на но ге као не за ви сну еснаф ску ин-
сти ту ци ју. овај са зив скуп шти не лкс, ће ући у исто ри ју 
јер ће од лкс на пра ви ти ин сти ту ци ју ко ја ће та ко би-
ти ор га ни зо ва на и по ста вље на да ни јед но пер со нал-
но ре ше ње убу ду ће не ће мо ћи ни шта да учи ни да се та 
ин сти ту ци ја по љу ља. 

лкс ви дим као ин сти ту ци ју ко ја ће се бо ри ти про тив 
то га да се ле ка ри де ле на при ват не, др жав не, вој не, ле-
ка ре при мар не, се кун дар не и тер ци јал не здрав стве не 
за шти те. лкс је за пр ве че ти ри го ди не свог жи во та и 
ра да ура ди ла до ста и на рав но да је мо гло да се ура ди 
ви ше, да се ура ди бо ље. о то ме увек мо гу да го во ре ко-
ле ге ко је се де са дру ге стра не. тим љу ди, на чи јем сам 
ја че лу би ла че ти ри го ди не, ура дио је сле де ће: оду жио 
дуг др жа ви ср би ји ис пу нив ши сва јав на овла шће ња и 
на тај на чин лкс ква ли фи ко вао као ин сти ту ци ју ко-
ја мо же и мо ра да бу де рав но прав ни парт нер Ми ни-
стар ству здра вља. 

Прет ход ни са зив скуп шти не лкс ус пео је да ар гу мен-
ти ма уве ри ми ни стра здра вља да по ву че члан 277. за ко-
на о здрав стве ној за шти ти ко ји је за бра њи вао ле ка ри ма 
из др жав не прак се да ра де у при ват ној прак си,. лкс је 
у оства ри ва њу тог свог ци ља ко ри сти ла са мо сред ства 

прав не др жа ве и устав ни суд ср би је. та из ме на за ко на 
су тра ула зи у скуп штин ску про це ду ру и хи ља де на ших 
ко ле га из др жав них сек то ра ће по но во мо ћи да се вра-
те и оства ру ју сво је пра во на до дат ни рад у при ват ном 
сек то ру. Прет ход ни са зив скуп шти не се же сто ко бо рио 
за јед на кост при ват ног и др жав ног сек то ра.

с дру ге стра не, пр ви пут се у ср би ји по че ло да го во-
ри и о на па ди ма на ле ка ре, на лич ју здрав стве ног си-
сте ма ср би је, и по ста вљен је ја сан зах тев да ле ка ри 
до би ју ста тус „слу жбе но ли це“. исто вре ме но, за по че-
ли смо по сао оси гу ра ња од про фе си о нал не од го вор-
но сти ле ка ра и рас пи сан је тен дер за из бор оси гу ра-
ва ју ће ку ће ко ја ће све ле ка ре ср би је од сред ста ва лкс 
оси гу ра ти на го ди ну да на. Ми же ли мо да ље да ре ши-
мо оси гу ра ње ле ка ра од про фе си о нал не од го вор но-
сти, пот пу но трај но, а не са мо на го ди ну да на. По на-
шем за ко ну то још увек ни је уре ђе но, на и ме од ше те 
пла ћа по сло да вац, ко ји нај че шће по сле то га од ле ка-
ра по тра жу је ште ту.

за лог на ше не за ви сно сти је сте фи нан сиј ска не за ви-
сност. у овом мо мен ту лкс на сво јим ра чу ни ма има 
438.000.000,00 ди на ра од ко јих ни је дан ни је до би јен из 
бу џе та. Ми тај но вац „вра ћа мо“ ко ле га ма де лом пре ко 
оси гу ра ња од про фе си о нал не од го вор но сти, али и та-
ко што ће мо обез бе ди ти ме ха ни зме да по др жи мо до-
ступ ност кМе сва ком ле ка ру, да бу де што јеф ти ни ја, па 
чак и бес плат на, та ко што би лкс уче ство ва ла у тро-
шко ви ма.

лкс је по ста ла члан мно гих ме ђу на род них ин сти ту-
ци ја, стал ног ко ми те та ле ка ра евро пе-европ ске ко мо-
ре, ових да на смо при мље ни у свет ску ме ди цин ску асо-
ци ја ци ју, чла но ви смо зе ва ор га ни за ци је.

тим љу ди ко ји сам ја пред во ди ла стал но се за ла гао за 
де цен тра ли за ци ју, али не за ону ко ја ће се за вр ши ти у 
Бе о гра ду, ни шу, кра гу јев цу, ко сов ској Ми тро ви ци или 
но вом са ду, већ ће би ти спро ве де на  и за ле ка ре у жа-
гу би ци, вла ди чи ном Ха ну и сву да та мо где се на ла зе 
ле ка ри, да би мо гли све по сло ве ве за не за ко мо ру оба-
вља ти што бли же ме сти ма у ко ји ма жи ве и ра де.

лкс по сто ји да шти ти ле ка ре, јер шти те ћи еснаф, шти-
ти мо и па ци јен те и јав ност у ср би ји.

Што се мо је пер со нал не и рад не би о гра фи је ти че, 
оба ве шта вам вас да сам ро ђе на 1960. го ди не у ни шу, 
за вр ши ла Ме ди цин ски фа кул тет у ни шу са про се ком 
9,76, од 1995. го ди не ра дим у Бе о гра ду у ин сти ту ту за 
плућ не бо ле сти и ту бер ку ло зу, де сет го ди на сам ра-
ди ла у кли ни ци за плућ не бо ле сти и ту бер ку ло зу у 
кнез се лу код ни ша, док то ри ра ла и ма ги стри ра ла на 
Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду,  тре нут но ра дим 
Ма стер те зу на те му за кон о ле кар ству при Ме ди цин-
ском фа кул те ту у Бе о гра ду. ја сам ле кар, спе ци ја ли ста 
пне у мо фи зи лог, при ма ри јус и по сао ди рек то ра ко мо-
ре оба вља ла сам по ча сно и бес плат но. ја сам та ко ђе 
не ко ко на сво јој ко жи осе ћа све оно што се де ша ва у 
здрав ству ср би је.

оБраЋање Др татјанE раДосављевиЋ скуПШтини 
лекарске коМоре срБије након изБора за Директорку лкс

Комора на прагу 
свих места Србије
// ЛКС видим као институцију 
која ће се борити против тога да се 
лекари деле на приватне, државне, 
војне, лекаре примарне, секундарне 
и терцијалне здравствене заштите 
// Постојимо да штитимо лекаре, 
јер штитећи еснаф, штитимо 
и пацијенте и јавност у Србији 
// Дефинисати појам 
„лекарске грешке“ //
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План и про грам за сле де ћи пе ри од има у осно ви на-
ста вак за по че тих по сло ва, а пре све га јав них овла шће-
ња, јер док год их ис пу ња ва мо, не ма осно ва да се би ло 
ко ме ша у не за ви сност ко мо ре. ле по је го во ри ти о то ме 
да тре ба се де ти и раз го ва ра ти са Ми ни стар ством, али 
ми ко ји смо се у ви ше на вра та са ста ја ли са ми ни стром 
здра вља и по ку ша ва ли да оства ри мо пра во на ди ја лог 
ни смо успе ва ли у то ме, на сво јој ко жи смо осе ти ли ка-
ко то за и ста из гле да.

Мој бу ду ћи тим и ја же ли мо да де фи ни ше мо по јам 
„ле кар ске гре шке“ на тај на чин што про то ко ли ле че ња, 
мо ра ју да по ста ну оба ве зу ју ћи, за шта са да не ма до вољ-
но по ли тич ке во ље од стра не здрав стве них вла сти. на 
тај на чин би ле кар и па ци јент мо гли тач но да зна ју да 
ли је ле кар по сту пио по про то ко лу или ни је.

је дан од нај ва жни јих ци ље ва је да одр жи мо фи нан-
сиј ску не за ви сност на ше ко мо ре, да одр жи мо тран спа-
рент ност свих то ко ва нов ца. не за ви сни ре ви зор је ан-
га жо ван да пра ти фи нан си је ко мо ри.

Ми смо упу ти ли зах тев и Ми ни стар ству здра вља и 
пред сед ни ци скуп шти не за до би ја ње ста ту са „слу жбе-
но ли це“, а исто вре ме но ну ди мо и на чин као да се то 
спро ве де. на и ме у пре ам бу ли бу ду ћег за ко на о ле кар-
ству, ко је је ди но ми не ма мо у окру же њу и на ко ме ра-
ди мо, по сто јао би став ко ји би се од но сио на то. 

лкс се укљу чи ла у кМе за хва љу ју ћи то ме што су 
пред сед ник здрав стве ног са ве та и чла но ви здрав стве-

ног са ве та пре по зна ли лкс као са рад ни ка у про це су 
акре ди та ци је про гра ма. су тра дан ће се лкс укљу чи ти 
и у фи нан си ра ње од ре ђе них про гра ма ко ји су по треб ни 
на шим ко ле га ма, а све у ци љу да осво ји ти 24 бо да го ди-
шње не бу де ба ук за на ше ко ле ге, ко ји од сво јих ма лих 
пла та мо ра ју да пла ћа ју сво ју да њу еду ка ци ју.

ко нач но при ват ни сек тор ни је ин те гри сан у си стем 
здрав стве не за шти те. Ми као ле кар ска ко мо ра мо ра мо 
учи ни ти да та ин те гра ци ја бу де пра ва и на на чин ка-
ко је то ура ђе но у за пад ним зе мља ма. 

оно што је по ме ни нај зна чај ни је је сте, да сва ко од 
нас мо ра за јед но са ко ле га ма да по диг не сво ју свест 
о се би као ле ка ру, као осо би ко ја се ба ви јед ном уз-
ви ше ном про фе си јом и ко ја мо ра има ти свест о сво-
јој со ци јал ној при пад но сти. тек та да ни ко не ће мо ћи 
да нас де ли.

на ша ми си ја је упра во то, да по ди же мо свест нас са-
мих о на ма са ми ма, јер је ди но та ко мо же мо би ти по-
ште ни пре ма са ми ма се би, мо же мо до ћи до оног ме ста 
ко је нам је го ди на ма и де це ни ја ма уки да но, јер тек та-
ко мо же мо би ти пра ва еснаф ска ор га ни за ци ја и шти-
ти ти на ше ин те ре се. је ди но та ко се ни ко од нас не ће 
по је ди нач но бо ја ти мо бин га на рад ном ме сту, је ди но 
та ко се ни ко од нас не ће бо ја ти да сво је пра во би ра и  
да се за ње га бо ри.

је ди но та ко ће мо ус пе ти да ство ри мо и очу ва мо чвр-
сту, ста бил ну и не за ви сну лкс. //
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Директорка Лкс и сарадници, помоћник за сарадњу са сЛД проф. др Драган Данкуц, 
помоћници за државну праксу проф. др Јасмина кнежевић и приватну праксу 
др Душан антић и помоћник за сарадњу са војним здравством 
потпуковник доц. др Бобан Ђорђевић
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листа ДелеГата скуПШтине реГионалне лекарске коМоре војвоДине

ИзБОрНа ЈЕДИНИЦа ИмЕ И прЕзИмЕ ДрЖаВНИ ИЛИ прИВатНИ

нови сад зоран Штрбац Државни

суботица Драгиња рапић Државни

ДелеГати скуПШтина реГионалниХ и лекарске коМоре срБије

верификовани МанДати

листа ДелеГата скуПШтине реГионалне лекарске коМоре БеоГраДа

ИзБОрНа ЈЕДИНИЦа ИмЕ И прЕзИмЕ ДрЖаВНИ ИЛИ прИВатНИ

нови Београд Дејан Нешић Државни

Јованка Будимир муиџа Државни  

вождовац Данило крстић Државни  

недостаје делегат Државни

Чукарица мирко Јанковић Државни  

славица Цонић Државни

милена Јововић Државни

мира Ђорђевић Државни

зденка кусуровић Државни

врачар петар Васиљевић Државни

Лепосава Буњак Државни

Душанка пенџер Вујадиновић Државни

савски венац фали делегат Државни

земун петар Делибашић Државни

фали делегат Државни

звездара радомир радивојевић Државни

Надан микић Државни

Бранка грујић Државни

Палилула Драгана кастратовић Државни 

стари град Весна Вукотић павловић Државни

Јелица Виденовић Иванов Државни

нови Београд Биљана кохен Приватни

Живанка Лазаревић Приватни

стари град марина мандарић Приватни

у скупштину лкс изабрани су следећи делегати:

листа ДелеГата скуПШтине лекарске коМоре срБије

изБорна јеДиница иМе и ПрезиМе Државни или Приватни

Београд – земун недостаје делегат Државни

југоисточна србија – Број 2 Јанковић Ивана Државни

у скупштину рлк војводине изабрани су следећи делегати:

у скупштину рлк Београда изабрани су следећи делегати:
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у скупштину рлк јис изабрани су следећи делегати:

листа ДелеГата скуПШтине реГионалне лекарске коМоре јис

ИзБОрНа ЈЕДИНИЦа ИмЕ И прЕзИмЕ ДрЖаВНИ ИЛИ прИВатНИ

Број 2 Нинослав Димитријевић Државни

недостаје делегат Државни

Број 6 Душан симић Државни

предраг миљковић Државни

Цветковић Данијела Државни

пејчић снежана Државни

Банковић Весна Државни

пешић росица Државни

мирјана миладиновић1 Државни

Број 9 Јовановић Лела Државни

мирољуб стојиљковић Државни

Број 2 Ирена митић Приватни

миодраг ранђеловић Приватни

у скупштину рлк киМ изабрани су следећи делегати:

листа ДелеГата скуПШтине реГионалне лекарске коМоре косова и МетоХије

ИзБОрНа ЈЕДИНИЦа ИмЕ И прЕзИмЕ ДрЖаВНИ ИЛИ прИВатНИ

Број 1 катица мартиновић Државни

Никола костић Државни

славиша томић Државни

Десанка петковић Државни

синиша рашић Државни

милка симијоновић Државни 

миодраг спасић Државни

зулејха хоџа садику Државни

зоран Ђорђевић Државни

Јелка радојевић Државни

Љиљана Божанић Државни

Јелица Ђорђевић Државни

Број 9 Јанковић миљан Државни

Ивановић Драган Државни

Јаковљевић синиша Државни

Број 2 саша крстичић Државни

 Председник комисије, Дејан бабић

листа ДелеГата скуПШтине реГионалне лекарске коМоре цзс

ИзБОрНа ЈЕДИНИЦа ИмЕ И прЕзИмЕ ДрЖаВНИ ИЛИ прИВатНИ

Број 5 аксентије тошић Државни

зорица ковачевић Државни

Број 6 Дашић Велимир Државни 

сања гајић Државни  

Број 2 Вера Урошевић Приватни  

Број 3 Бранко Јовановић Приватни

у скупштину рлк цзс изабрани су следећи делегати:
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з
драв стве ни цен тар „сту де ни ца“ пре тре пео је у 
по след њем зе мљо тре су огром на оште ће ња. у зе-
мљо тре су је пот пу но стра да ла згра да ин тер ни-
стич ке бол ни це, па су све слу жбе и 220 по сте ља 

пре се ље ни у згра ду Хи рур шке бол ни це.
упр кос те шкој си ту а ци ји ко ја је за де си ла и здрав-

стве ни цен тар „ сту де ни ца“, уста но ву ко ја по кри ва чи-
тав ре ги он и ко ја го ди на ма но си епи тет нај бо ље срп ске 
бол ни це, за по сле ни су на кон зе мљо тре са 3. но вем бра, 
бр зо ре а го ва ли и све слу жбе из оште ће них де ло ва згра-
да По ли кли ни ке и ин тер ни стич ке бол ни це пре се ли-
ли на си гур но.

свих 220 по сте ља из ин тер ни стич ке бол ни це пре се-
ље но је у Хи рур шку и по све му су де ћи „две бол ни це у 
јед ној“ фун ки о ни са ће за јед но на ред ну го ди ну.

у ин тер ни стич кој бол ни ци пот пу но је стра дао чи-
тав ан кес од пре ко хи ља ду ква дра та. здрав стве ни цен-
тар „сту де ни ца“ не дав но је по се тио тим струч ња ка са 

Гра ђе вин ског фа кул те та у Под го ри ци, ко ји ће из ра ди-
ти про је кат на осно ву ко јег ће би ти рас пи сан јав ни по-
зив за про је кат са на ци је, што је да љи за да так ниП-а. 
овај део згра де ће, пре ма пре ли ми нар ном из ве шта ју, 
нај ве ро ват ни је би ти сру шен и на том ме сту из гра ђен 
пот пу но нов обје кат.

Алтернативна локација

нај ва жни је је да смо бла го вре ме но све па ци јен те 
збри ну ли на си гур но. за хва љу ју ћи огром ном на по ру и 
раз у ме ва њу свих за по сле них, здрав стве ни си стем ни у 
јед ном тре нут ку ни је „за ка зао“, све функ ци о ни ше ка ко 
тре ба. на ал тер на тив ним ло ка ци ја ма ус по ста вљен је 
оп ти ма лан про цес ра да свих ин тер ни стич ких слу жби, 
као и цен тра за хе мо ди ја ли зу, што је био нај те жи део 
по сла, због сво је спе ци фич но сти. у ме ђу вре ме ну смо 
за рад оспо со би ли опе ра ци о не са ле, сав по сао, све ди-

зДравствени центар „стуДеница“ у краљеву ПретрПео 
у ПослеДњеМ зеМљотресу оГроМна оШтеЋења

Две Болнице у јеДној
// у зеМљотресу ПотПуно страДала зГраДа интернистиЧке Болнице, 
Па су све служБе и 220 Постеља Пресељени у зГраДу ХирурШке Болнице //
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јаг но стич ке про це ду ре, опе ра ци је, оба вља ју се уоби ча-
је но – ка же ди рек тор кра ље вач ке здрав стве не уста но-
ве док тор Дра ган ар сић.

Па ци јен ти се не жа ле на тре нут не усло ве. ка жу да им 
је нај ва жни је то што до би ја ју сву нео п ход ну по моћ.

– са мо кад смо са чу ва ли жи ву гла ву. све оста ло је ма-
ње ва жно. на усло ве се не жа лим, знам да сам на си-
гур ном, здрав стве ну не гу до би јам на вре ме, осо бље има 
раз у ме ва ња – ка же је дан од па ци је на та.

и Дом здра вља ра ди пу ним ка па ци те ти ма. у згра ду 
По ли кли ни ке вра ће не су све слу жбе, од оп ште ме ди-
ци не до сто ма то ло ги је, ко ја се на ла зи на тре ћем спра-
ту ове згра де. јед на од но ви на је и отва ра ње Пси хо ло-
шког са ве то ва ли шта у ко јем ра де че ти ри пси хо ло га у 
две сме не, јер се за то ука за ла по тре ба, због огром ног 
стре са ко је је чи та во ста нов ни штво овог кра ја пре тр пе-
ло по сле зе мљо тре са.

Велики број донатора

здрав стве ни цен тар „сту де ни ца“ је прет ход них да-
на об и шао ве ли ки број до на то ра. По моћ сти же са свих 
стра на и сва ка је до бро до шла. ве о ма је ва жно да здрав-
стве ни си стем функ ци о ни ше, бу ду ћи да ми има мо па-
ци јен те и из дру гих гра до ва ср би је - ре као је ди рек тор 
оп ште бол ни це док тор звон ко ве се ли но вић.

Ме ђу број ним до на то ри ма у здрав стве ном цен тру 
„сту де ни ца“ по себ ну за хвал ност ду гу ју униц ре дит бан-
ци, ко ја је, до са да, ујед но и нај ве ћи до на тор. ова бан-
ка је уру чи ла два ми ли о на ди на ра здрав стве ном цен-
тру у кра ље ву.

– Ми ни стар ство здра вља је осни вач и оно ће по мо-
ћи при о ри тет но. али, овом при ли ком мо рам да за хва-
лим UniCredit Бан ци ко ја је кроз до на ци ју по ста ла наш 
нај ве ћи по је ди нач ни до на тор. упла ће на сред ства би-

ће ис ко ри шће на за са на ци ју нај кри тич ни јих оште ће-
ња - ре као је ди рек тор Дра ган ар сић, на при је му ко ји 
су ор га ни зо ва ли по во дом по се те ди рек то ра UniCredit 
Бан ке и ње го вих са рад ни ка.

– Чим сам са знао да је у зе мљо тре су оште ће на кра-
ље вач ка бол ни ца, униц ре дит фон да ци ја из Ми ла на са-
свим спон та но је од лу чи ла да обез бе ди фи нан сиј ску 
по моћ у из но су до 2 ми ли о на ди на ра, ка ко би се што 
пре ус по ста ви ла нор ма ли за ци ја пру жа ња здрав сте них 
услу га угро же ном ста нов ни штву овог под руч ја - ре као 
је  ди рек тор UniCredit Бан ке. 

у свим екс по зи ту ра ма ове бан ке мо гу ће је упла ти-
ти по моћ гра ду кра ље ву, без на пла те про ви зи је. то ком 
ове и иду ће сед ми це, здрав стве ном цен тру „сту де ни-
ца“ на ја вље ни су но ви до на то ри.

 Д. А. 
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у 
Ма стер цен тру но во сад ског сај ма 20. но вем бра 
ор га ни зо ва на је, тре ћи пут по ре ду, све ча на до-
де ла ли цен ци но вим чла но ви ма ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре вој во ди не, ко ји су у прет ход-

ном пе ри о ду за вр ши ли сту ди је ме ди ци не.
До ма ћи ни све ча но сти у част но во ли цен ци ра них ле-

ка ра би ли су пред сед ник ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
вој во ди не проф. др Бра ни слав Пе рин, пред сед ник скуп-
шти не ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре вој во ди не прим. др 
Мар ко сен те и пред сед ник из вр шног од бо ра ре ги о нал-
не ле кар ске ко мо ре вој во ди не др зо ран Бу ла то вић. 

све ча ност су сво јим при су ством уве ли ча ли и го сти: 
за ме ник по кра јин ског се кре та ра за здрав ство проф. др 
здрав ко ко сје ри на по моћ ник По кра јин ског се кре та ра 
за здрав ство, Мр сци. мед др вла ди мир Пе тро вић, пред-
сед ник Дру штва ле ка ра вој во ди не, проф. др ра до ван 

цви ја но вић, пред сед ник ме ди цин ске ака де ми је срп-
ског ле кар ског дру штва - огран ка за вој во ди ну, проф. 
др Бра ни слав Да ни чић, пред став ник ле кар ске ко мо ре 
ср би је, прим. др на да ра дан – Ми ло ван чев, пот пред-
сед ник  рлк Бе о гра да др ве ра ода но вић, пред сед ник 
скуп шти не рлк за ју го и сточ ну ср би ју др зо ран Ди-
мић, пот пред сед ник рлк цен трал не и за пад не ср би је 
др алек сан дар жу нић, пред сед ник рлк ко со ва и Ме-
то хи је др љу би ша не дељ ко вић пред сед ник фар ма це ут-
ске ко мо ре ср би је огра нак вој во ди на ма ги стар јо ван ка 
фра не та, пред сед ник ко мо ре Би о хе ми ча ра ср би је огра-
нак за вој во ди ну ма ги стар ме ди цин ских на у ка прим. 
др Дра га на Пап.

При сут ни ма се, у име до ма ћи на обра тио пред сед ник 
ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре вој во ди не проф. др Бра ни-
слав Пе рин ко ји је ис та као ле пу тра ди ци ју ре ги о нал не 

извеШтај са свеЧане ДоДеле лиценци 
новиМ ЧлановиМа рлк војвоДине

МлаДи Доктори нови 
Чланови коМоре 
// у Мастер центру новосаДскоГ сајМа 20. новеМБра орГанизована, 
треЋи Пут По реДу, свеЧана ДоДела лиценци новиМ ЧлановиМа 
реГионалне лекарске коМоре војвоДине //

> 12
Нови чланови Лкс и гости
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ле кар ске ко мо ре вој во ди не да сво јим чла но ви ма учи-
ни част да на је дан све чан и до сто јан ствен на чин, ка ко 
ле ка ри ма и до ли ку је, уђу у еснаф ско удру же ње. 

исто вре ме но, Пред сед ник рлкв је упо знао мла де ле-
ка ре са свим ак тив но сти ма ко је је ко мо ра има ла од 
осни ва ња до да нас и ис ко ри стио при ли ку да их по зо ве 
да узму уче шћа у ра ду ко мо ре у бу дућ но сти.

од при сут них го сти ју скуп су по здра ви ли и проф. др 
здрав ко ко сје ри на, проф. др ра до ван цви ја но вић ко ји 
су, уз че стит ке но во ли цен ци ра ним ле ка ри ма, ис та кли 
сву озбиљ ност и од го вор ност ле кар ског по зи ва и под-
се ти ли мла де ле ка ре на све иза зо ве ко ји их че ка ју у 
ка ри је ри. Прим. др на да ра дан – Ми ло ван чев је мла-
де ле ка ре упо зна ла са исто ри ја том ле кар ске ко мо ре 

позив колегама да узму учешће у раду коморе

Честитке упућене новим члановима
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ср би је, на гла сив ши зна чај ко ји је она има ла у жи во-
ту и ра ду ле ка ра пре дру гог свет ског ра та. По зва ла их 
је да се упо зна ју бли же са ста ту том и Пра вил ни ци ма 
ле кар ске ко мо ре ср би је, ко ји су им уру че ни уз ли цен-
цу и да се ак тив но укљу че у уна пре ђе ње и про ши ре-
ње ак тив но сти на ше ко мо ре за до бро бит свих ле ка ра 
и па ци је на та.

на кон по здрав них го во ра при сут ни ле ка ри су по ло-
жи ли за кле тву и пре у зе ли сво је ли цен це. По што је це-
ре мо ни јал ни део окон чан, упо зна ва ње и дру же ње ру-
ко вод ства ко мо ре са мла дим ле ка ри ма на ста вље но је 
уз кок тел.

До сле де ће при ли ке, не ких но вих ли ца, но вих мла-
дих ле ка ра, но вих ли цен ци...  Др Н. м-р.

тренутак пре полагања заклетве и преузимања лиценце

Велики значај коморе у раду лекара пре другог светског рата
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н
а кон спро ве де них не по сред них из бо ра у ју ну 
за чла но ве скуп шти не ле кар ске ко мо ре ср-
би је и за чла но ве скуп шти не ре ги о нал не ле-
кар ске ко мо ре Бе о град, струч на слу жба ре-

ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да ор га ни зо ва ла је 
и при пре ми ла че ти ри сед ни це скуп шти не рлк Бе о-
гра да.

Пр ви део кон сти ту тив не сед ни це скуп шти не рлк Бе-
о гра да одр жан је да на 15. ју ла. 2010. го ди не на ко јој су 

ве ри фи ко ва ни ман да ти иза бра них чла но ва скуп шти-
не рлк Бе о гра да, а на ста вак кон сти ту тив не сед ни це 
одр жан је 16.сеп тем бра 2010. го ди не на ко јој су иза бра-
ни чла но ви ко ми си је за из бор и име но ва ње, пред сед-
ник и пот пред сед ни ци скуп шти не рлк Бе о гра да. Пр ви 
део ре дов не сед ни це скуп шти не рлк Бе о гра да одр жан 
је 5. ок то бра а на ста вак исте одр жан је 16. ок то бра. на 
овим сед ни ца ма иза бра ни су сви оста ли ор га ни ре ги-
о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да.

извеШтај рлк БеоГраДа о сПровеДениМ 
активностиМа После заврШениХ изБора 

ценовник 
МиниМалниХ цена
// оДБор за секунДарну и терцијалну зДравствену заШтиту у Приватној 
лекарској Пракси Донео је оДлуку Да ПриПреМи ПреДлоГ ценовника 
МиниМалниХ цена зДравствениХ услуГа у Приватној лекарској Пракси 
и Да се уреДи Правна реГулатива реклаМирања зДравствениХ установа 
// усвојена иницијатива за изМену Правилника о БлижиМ условиМа 
за изДавање, оБнављање и оДузиМање лиценце тако Што Би се 
Брисала разлика изМеђу интерноГ и екстерноГ ПроГраМа 
континуиране еДукације у ПостуПку стицања ПотреБниХ БоДова //

кроз допунске изборе бирана 24 делегата за скупштину рЛкБ и један делегат за скупштину Лкс
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из вр шни од бор ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра-
да је, по ред кон сти ту тив не сед ни це, одр жао 28. 10. 2010.
го ди не и пр ву ре дов ну сед ни цу на ко јој је усво јен из-
ве штај о фи нан сиј ском по сло ва њу ре ги о нал не ле кар-
ске ко мо ре Бе о гра да за пр вих де вет ме се ци 2010. го ди не 
као и из ве штај о тро шко ви ма одр жа ва ња кон сти ту тив-
не сед ни це и пр ве ре дов не сед ни це скуп шти не рлк 
Бе о гра да.

на ис тој сед ни ци из вр шног од бо ра усво је на је ини-
ци ја ти ва за из ме ну и до пу ну Пра вил ни ка о бли жим 
усло ви ма за из да ва ње, об на вља ње и од у зи ма ње ли цен-
це чла но ви ма ко мо ра здрав стве них рад ни ка у де лу ко-
ји се од но си на об но ву ли цен це ко јим би се ин тер на и 
екс тер на еду ка ци ја из јед на чи ле.

у ок то бру 2010. го ди не одр жа не су кон сти ту тив не сед-
ни це свих По себ них од бо ра ре ги о нал не ле кар ске ко мо-
ре Бе о гра да као и кон сти ту тив на сед ни ца над зор ног 
од бо ра рлк Бе о гра да. на кон сти ту тив ним сед ни ца ма 
По себ них од бо ра иза бра ни су пред сед ни ци и по тред-
сед ни ци по себ них од бо ра, и то:

1.  за пред сед ни ка По себ ног од бо ра за јав но здра вље и 
при мар ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној ле кар-
ској прак си рлкБ иза бран је др сер геј ла за ров, а за 
пот пред сед ни ка др ја сми на Па вло вић.

2.  за пред сед ни ка По себ ног од бо ра за се кун дар ну и 
тер ци јал ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној ле кар-
ској прак си рлкБ иза бран је др Ми о драг вук че вић, 
а за пот пред сед ни ка др ја сми на ку ко бат.

3.  за пред сед ни ка По себ ног од бо ра при мар ну здрав-
стве ну за шти ту у при ват ној ле кар ској прак си рлкБ 
иза бра на је др зо ри ца Ди нић, а за пот пред сед ни-
ка др Дан ка Гру дић.

4.  за пред сед ни ка По себ ног од бо ра за се кун дар ну и 
тер ци јал ну здрав стве ну за шти ту у при ват ној ле-
кар ској прак си рлкБ иза бра на је др Дра га на Ми-
лу ти но вић, а за пот пред сед ни ка др ја сми на кне-
же вић.

5.  за пред сед ни ка По себ ног од бо ра за ме ди цин ску 
ети ку рлкБ иза бра на је др сне жа на ку зма но вић, а 
за пот пред сед ни ка др за гор ка Мак си мо вић.

6.  за пред сед ни ка По себ ног од бо ра за ме ди цин ску 
обра зо ва ње рлкБ иза бран је др јо ван Ди ми три је-
вић, а за пот пред сед ни ка др Бо бан ђор ђе вић.

7.  за пред сед ни ка По себ ног од бо ра за струч на пи-
та ња и струч ни над зор рлкБ иза бра на је др Дра-
га на Ма тић, а за пот пред сед ни ка др љи ља на со-
кал јо ва но вић.

По себ ни од бо ри су у но вем бру одр жа ли и сво је пр ве 
сед ни це на ко ји ма су усво је не мно ге ини ци ја ти ве, а не-
ке од њих су: од бор за ме ди цин ско обра зо ва ње усво јио 
је ини ци ја ти ву за из ме 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 це 
чла но ви ма ко мо ра здрав стве них рад ни ка, та ко што би 
се бри са ла раз ли ка из ме ђу ин тер ног и екс тер ног про-
гра ма кон ти ну и ра не еду ка ци је у по ступ ку сти ца ња по-
треб них бо до ва.

од бор за се кун дар ну и тер ци јал ну здрав стве ну за-
шти ту у при ват ној ле кар ској прак си до нео је од лу ку 
да до кра ја 2010. го ди не при пре ми пред лог це нов ни ка 
ми ни мал них це на здрав стве них услу га у при ват ној ле-
кар ској прак си и да се уре ди прав на ре гу ла ти ва ре кла-
ми ра ња здрав стве них уста но ва.

од бор за се кун дар ну и тер ци јал ну здрав стве ну за-
шти ту у др жав ној ле кар ској прак си за ло жио се да про-
це ду ра при ја вљи ва ња про гра ма ке бу де јед но став ни ја 
док је од бор за јав но здра вље и при мар ну здрав стве ну 
за шти ту у др жав ној ле кар ској прак си усво јио ини ци-
ја ти ву за до но ше ње про то ко ла у ле че њу.

Пр во сте пе ни суд ча сти рлк Бе о гра да је у про те клом 
пе ри о ду на ста вио са сво јим ре дов ним ак тив но сти ма и 
у ок то бру и но вем бру одр жао је шест су ђе ња.

у ок то бру и но вем бру струч на слу жба рлк Бе о гра да 
ан га жо ва ла се око при пре ма за одр жа ва ње до пун ских 
из бо ра, ко ји су одр жа ни 28. 11. 2010. го ди не. Би ра ла су 
се 24 де ле га та за скуп шти ну ре ги о нал не ле кар ске ко-
мо ре Бе о гра да и је дан де ле гат за скуп шти ну ле кар ске 
ко мо ре ср би је.

До кра ја 2010. го ди не одр жа ће се још јед на сед ни ца 
из вр шног од бо ра рлк Бе о гра да као и сед ни ца скуп-
шти не рлк Бе о гра да на ко јој ће се ве ри фи ко ва ти ман-
да ти но во и за бра ним де ле га ти ма скуп шти не рлк Бе-
о гра да.

стручна служба рлкБ,
Гордана Цекић

У октобру и новембру одржани допунски избори
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Да на 16. 07. 2010. го ди не за по че та је, а 13. 09. 2010. 
го ди не на ста вље на кон сти ту тив на 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 на ко јој је иза бран 

пред сед ник скуп шти не.
Пр ва ре дов на, и ујед но из бор на 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 01. 10. 2010. го ди не. ка да је из вр шен 
из бор 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 и ве ћи на пред став ни ка у ор га ни-
ма ле кар ске ко мо ре ср би је. на те ле фон ској сед ни ци 
скуп шти не од 15. 10. 2010. го ди не, ко ја је одр жа на по 
кон сти ту тив ним сед ни ца ма По себ них од бо ра из вр шен 
је из бор пре о ста лих пред став ни ка у ор га ни ма ле кар-
ске ко мо ре ср би је.

При мо пре да ја ду жно сти за пи снич ки је из вр ше на 21. 
10. 2010. го ди не пре ма упут ству о по ступ ку при мо пре-

да је са ста њем на дан 01. 10. 2010. го ди не ка да је из вр-
шен из бор но вих 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.

Пр ва ре дов на сед ни ца из вр шног од бо ра одр жа на је 
26. 10. 2010. го ди не на ко ме су, по ред оста лог, до не те од-
го ва ра ју ће од лу ке у ци љу спро во ђе ња до пун ских из-
бо ра.

у мо мен ту при мо пре да је ду жно сти, ре ги о нал на ле-
кар ска ко мо ра за цен трал ну и за пад ну ср би ју је рас-
по ла га ла ше сто ме сеч ним фи нан сиј ским из ве шта јем, 
а у ме ђу вре ме ну је на сед ни ци из вр шног од бо ра усво-
јен и де ве то ме сеч ни фи нан сиј ски из ве штај.

При јем до ку мен та ци је за упис у име ник лкс као и 
из да ва ње ли цен ци за рад оба вља се у кон ти ну и те ту. 
До са да је огран ку ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за цен-
трал ну и за пад ну ср би ју под не то 6183 зах те ва за упис у 
име ник ле кар ске ко мо ре ко ји се во ди у огран ку. Штам-
па но је 6336 ли цен ци укљу чу ју ћи и све из ме не ли цен-
цних ли сто ва, а 110 ли цен ци је у про це су из ра де. По-
да ци за 25 ле ка ра су у МуП-у ра ди про ве ре у ка зне ној 
еви ден ци ји.

суд ча сти ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за цен трал ну 
и за пад ну ср би ју је при мио укуп но 67 пред ме та од ко-
јих је се дам до ста вље но дру гим ко мо ра ма пре ма утвр-
ђе ној над ле жно сти, 34 су окон ча на пре глав не рас пра ве, 
је дан је окон чан пра во сна жном од лу ком, а 25 пред ме-
та је у ра ду (од то га се че ти ри пред ме та на ла зе у фа зи 
при пре ме за ко ми си ју за по сре до ва ње).

Пи та ње по слов ног про сто ра у ко ме ра ди струч на слу-
жба ре ги о нал не ко мо ре за са да је ре ше но при хва та њем 
по ну де са да шњег за ку по дав ца за про ду же њем за ку па 
на го ди ну да на с тим што је овом по ну дом об у хва ћен 
це ло ку пан по слов ни про стор од при бли жно 100м² са 
мо гућ но шћу ко ри шће ња са ле за са стан ке ко ји се на ла-
зи у по слов ном про сто ру за ку по дав ца. у то ку је при-
пре ма до ку мен та ци је за на бав ку не до ста ју ће опре ме за 
рад у овом про сто ру, а та ко ђе и за рад под руч них кан-
це ла ри ја чи ји ће рад би ти ин тен зи ви ран по себ но због 
пред сто је ћег обим ног по сла пре у зи ма ња и еви ден ти-
ра ња по твр да о кон ти ну и ра ној ме ди цин ској еду ка ци-
ји ле ка ра.

ак тив но сти но во фор ми ра них ор га на од ви ја ју се по 
ди на ми ци ко ју од ре ђу ју иза бра ни чла но ви тих ор-
га на.

До да на под но ше ња овог из ве шта ја одр жа не су:

–  кон сти ту тив на сед ни ца По за се кун дар ну и тер ци-
јар ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си и По 
за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну за шти ту у 
при ват ној прак си;

–  кон сти ту тив на и по јед на ре дов на сед ни ца По за 
ме ди цин ску ети ку, По за ме ди цин ско обра зо ва ње 
и По за при мар ну здрав стве ну за шти ту у при ват-
ној прак си; 

–  кон сти ту тив на и две ре дов не сед ни це По за јав-
но здра вље и при мар ну здрав стве ну за шти ту у др-
жав ној прак си и По за струч на пи та ња и струч ни 
над зор.

извеШтај о раДу реГионалне лекарске коМоре за 
централну и заПаДну срБију По оДржаниМ изБориМа

EвиДентирањE 
ПотврДа о кМе
// оГранку рлкцзс ПоДнето 6183 заХтева за уПис у иМеник лекарске 
коМоре // суД Ча сти рлкцз При Мио укуП но 67 ПреД Ме та //

но ва Чла ни ца 
су Да Ча сти рлкцзс

Др Бор ка Ми лев, спе ци ја ли ста хи рур-
ги је из кра гу јев ца, но во и збра на чла-
ни ца су да ча сти у ре ги о нал ној ле кар-
ској ко мо ри за цен трал ну и за пад ну 
ср би ју, по ла га ла је за кле тву пред ди-
рек тор ком ко мо ре и пред чла но ви ма 
скуп сти не на II ре дов ном за се да њу 
скуп сти не ле кар ске ко мо ре ср би је.
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на сед ни ца ма ко је су одр жа не иза бра ни су пред сед-
ни ци и пот пред сед ни ци По себ них од бо ра, пред став ни-
ци за По себ не од бо ре ле кар ске ко мо ре ср би је и чла но-
ви из вр шног од бо ра ре ги о нал не ко мо ре. усва ја ни су 
По слов ни ци о ра ду и рас пра вља но је о бу ду ћем на чи ну 
ра да, а по је ди ни од бо ри су рас пра вља ли и о кон крет-
ним пи та њи ма ле ка ра ко ја су им би ла упу ће на. 

сед ни цу је одр жао и над зор ни од бор рлкцзс ко ја је 
би ла и кон сти ту тив на и рад на об зи ром да су раз ма тра-
ни и усво је ни фи нан сиј ски из ве шта ји.

Да на 28. 11. 2010. спро ве де ни су до пун ски из бо ри лкс 
за чла но ве скуп шти не рлк.

На ли сти кан ди да та др жав не прак се би ли су:

– за из бор ну је ди ни цу Мо ра вич ки округ:

1. ак сен ти је то шић
2. зо ри ца ко ва че вић
3. Де са ву јић Ми ло ше вић
– за из бор ну је ди ци ну Шу ма диј ски округ:

1. ве ли мир Да шић
2. са ња Га јић

3. алек сан дар клич ко вић
4. не вен ка илић
5. Да ни је ла ри сто вић
6. сун чи ца јо ва но вић
7. све тла на Гру јић

на ли сти кан ди да та при ват не прак се би ли су:

– за из бор ну је ди ни цу бр. 2 – ужи це, Ча чак, но ви Па-
зар:

1. ве ра уро ше вић

– за из бор ну је ди ни цу бр. 3 – кра гу је вац, кра ље во:

1. Бран ко јо ва но вић

До пун ски из бо ри су про те кли без ика квих про бле ма 
и ре зул ти ра ли су из бо ром не до ста ју ћег бро ја чла но ва 
скуп шти не рлк, та ко да пред сто ји ве ри фи ка ци ја њи хо-
вих ман да та. у под руч ним кан це ла ри ја ма, као и у кан-
це ла ри ји рлк у кра гу јев цу, вр ши се при јем сер ти фи ка-
та кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је ра ди во ђе ња 
еви ден ци је о ак тив но сти чла но ва ко мо ре.

стручна служба рлкцзс

крагујевац
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н
а кон спро ве де них из бо ра за скуп шти ну лкс и 
скуп шти ну рл кјис, одр жа них 20. ју на, у рлк 
за ју го и сточ ну ср би ју фор ми ра ни су и  ор га ни 
скуп шти не пред ви ђе ни ак ти ма ко мо ре. об-

зи ром да је у окви ру по ме ну тих из бо ра иза бран 41 де-
ле гат за скуп шти ну рл кјис, од тог бро ја де ле га та су и 
фор ми ра ни ор га ни у ко мо ри, та ко да су по је ди ни ор-
га ни оста ли у не ком плет ном са ста ву.

на и ме, ре ги о нал на скуп шти на би тре ба ло да бро ји 
56 де ле га та. из тог раз ло га су на овом ре ги о ну спро ве-
де ни и до пун ски из бо ри за још 15 де ле га та, од ко јих би 
је дан де ле гат био за скуп шти ну лкс а 14 де ле га та за 
скуп шти ну рл кјис, од ко јих се два би ра ју за при ват-
ну ле кар ску прак су.

из бо ри су спро ве де ни 28. но вем бра у из бор ним је-
ди ни ца ма у ни шу, вра њу, не го ти ну и за је ча ру уз по-
што ва ње из бор них пра ви ла и без ика квих про бле ма. 
ка ко на ла же Пра вил ник, из бор на ко ми си ја рл кјис је 
из бор ни ма те ри јал пре да ла цик-у и за пи снич ки кон-
ста то ва ла сле де ће:

у из бор ној је ди ни ци ниш, из др жав ног сек то ра, иза-
бра но је се дам не до ста ју ћих де ле га та, и то: др Ду шан 
си мић из ни ша, др Миљ ко вић Пре драг из ни ша, др 
цвет ко вић Да ни је ла из ни ша, др сне жа на Пеј чић из 
ни ша, др Бан ко вић ве сна из ни ша, др ро си ца Пе шић из 
Про ку пља и др Мир ја на Ми ла ди но вић из Про ку пља.

у из бор ној је ди ни ци не го тин, иза бран је др ни но-
слав Ди ми три је вић из не го ти на, а об зи ром да је тре-
ба ло иза бра ти два де ле га та, јед но ме сто је оста ло не-
по пу ње но.

у из бор ној је ди ни ци за је чар за скуп шти ну лкс иза-
бра на је др ива на јан ко вић из за је ча ра, а оста ло је не-
по пу ње но ме сто де ле га та за скуп шти ну рл кјис.

у из бор ној је ди ни ци вра ње, иза бра ни су др ле ла јо-
ва но вић и др Ми ро љуб сто јиљ ко вић.

та ко ђе су иза бра на и два пред став ни ка при ват не ле-
кар ске прак се за ни шав ски управ ни округ – реч је о 
др Ми о дра гу ран ђе ло ви ћу из ни ша и др ире ни Ми-
тић из ни ша.

Пред сто ји ве ри фи ка ци ја ман да та но во и за бра них 
чла но ва скуп шти не, а по том из бор у по је ди не По себ-
не од бо ре и дру ге ор га не ко ји су оста ли не по пу ње ни.

у рл кјис су се већ одр жа ли са стан ци свих ор га на ко-
мо ре на ко ји ма је раз ма тран до са да шњи рад из де ло-
кру га над ле жно сти сва ког ор га на и усво је ни пла но ви 
бу ду ћих ак тив но сти за 2011. го ди ну, уз ре ал но оче ки ва-
ње да ће њи хов рад би ти да ле ко ква ли тет ни ји и ефи ка-
сни ји, об зи ром на до са да шња сте че на ис ку ства.

та ко ђе је по кре ну та ини ци ја ти ва да се у окви ру ју-
го и сточ ног ре ги о на, у гра до ви ма по управ ним окру зи-
ма, фор ми ра ју под руч не кан це ла ри је пре ко ко јих би 
се оба вља ли по је ди ни по сло ви из де ло кру га ра да ко-
мо ре, а по себ но они ве за ни за кМе и при ку пља ње по-
треб них сер ти фи ка та.

не за ви сно од про те клих из бо ра, у рл кјис ра ди суд 
ча сти ко ји је ве ли ким де лом оку пи ран ре ша ва њем уче-
ста лих при ја ва ко је под но си рз зо због не про пи сног 
про пи си ва ња ле ко ва на ре цепт. ова кве при ја ве до во-
де у пи та ње еко но мич ност по сту па ња, об зи ром да су 
из но си ко је рз зо по тра жу је ми нор ни, а са мо во ђе ње по-
ступ ка зах те ва ве ли ке тро шко ве, па се до во ди у пи та ње 
свр сис ход ност по сту па ња по овим при ја ва ма. 

не ки уступ ци од стра не рз зо су учи ње ни, у сми слу 
по вла че ња по је ди них при ја ва, али не до вољ но, јер је 
суд и да ље оп те ре ћен во ђе њем по сту па ка по ова квим 
зах те ви ма.

Ме ђу тим, пред сто је из ме не по сто је ћег Пра вил ни ка о 
ра ду су до ва ча сти, ко ји ма би се по сту пак пред су до ви-
ма евен ту ал но мо гао учи ни ти ефи ка сни јим.

ина че, у рл кјис се на рав но, сва ко днев но оба вља ју 
по ве ре ни и оста ли по сло ви за ко је је ко мо ра над ле жна: 
вр ши се упис но вих чла но ва, из да ју ли цен це, члан ство 
се ре дов но оба ве шта ва пу тем сај та о свим ак ту ел ним 
из ме на ма про пи са из обла сти здрав ства, а у то ку је уво-
ђе ње и но вог ин фор ма ци о ног си сте ма на ни воу лкс 
ко ји ће ујед на чи ти и стан дар ди зо ва ти во ђе ње еви ден-
ци је о члан ству, на ни воу свих ко мо ра.

на из ма ку ове го ди не, са пра вом се оче ку је, да ће у 
2011. го ди ни, ак тив но сти рл кјис би ти да ле ко ши ре и 
ква ли тет ни је, по себ но оне ве за не за ути цај ко мо ре на 
до но ше ње по је ди них про пи са и са рад њу са др жав ним 
ор га ни ма и ин сти ту ци ја ма, а све у ци љу за шти те ле-
кар ске про фе си је.

струч на слу жба рл кјис
Ли ди ја Гру би шић,
по слов ни се кре тар

извеШтај рлкјис После сПровеДениХ изБора

Бројне Пријаве рззо
// суД Части великиМ ДелоМ окуПиран реШавањеМ уЧесталиХ 
Пријава које ПоДноси рззо зБоГ неПроПисноГ ПроПисивања лекова 
на рецеПт, Што ДовоДи у Питање еконоМиЧност ПостуПања, оБзироМ 
Да су износи које рззо Потражује Минорни, а саМо вођење ПостуПка 
заХтева велике троШкове, Па се ДовоДи у Питање сврсисХоДност 
ПостуПања По овиМ ПријаваМа //
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извеШтај о раДу рлк за косово и МетоХију После изБора

оДржани 
ДоПунски изБори
// у току унос ПоДатака у централни инфорМациони 
систеМ лекарске коМоре срБије //

У другој половини 2010. првостепеном суду части рЛк достављен само један захтев 
за покретање дисциплинског поступка против члана рЛкким

> 20
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у 
дру гој по ло ви ни по слов не 2010. го ди не, а на кон 
спро ве де них ре дов них из бо ра за чла но ве скуп-
шти не лкс и чла но ве скуп шти на рлк, ре ги о-
нал на ко мо ра је за по че ла по сту пак кан ди до ва-

ња и из бо ра ор га на рлк и пред став ни ка рлк у ор га ни ма 
лкс. та ко је 16. ју ла 2010. го ди не одр жа на је кон сти ту-
тив на сед ни ца скуп шти не рлк на ко јој је по ред ве ри-
фи ка ци је ман да та чла но ва скуп шти не, од стра не пред-
сед ни ка рик за ко со во и Ме то хи ју под нет из ве штај о 
спро ве де ним из бо ри ма. на ис тој сед ни ци иза бра на је 
и ко ми си ја за из бор и име но ва ње ор га на ре ги о нал-
не ко мо ре.

на кон кон сти ту и са ња скуп шти не рлк, одр жа не су 
још две сед ни це скуп шти не на ко јој су иза бра ни сле-
де ћи ор га ни рлк:

•  Пред сед ник и пот пред сед ни ци Скуп шти не РЛК 
киМ

•  Из вр шни од бор (пред сед ник, два пот пред сед ни ка 
и 10 чла но ва)

• Пред сед ник и пот пред сед ник РЛК КиМ
• Над зор ни од бор (пред сед ник и два чла на)
• По себ ни од бо ри:

1.  од бор за јав но здра вље и при мар ну здрав стве ну за-
шти ту у др жав ној прак си
(пред сед ник, пот пред сед ник и 8 чла но ва)

2.  од бор за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну за-
шти ту у др жав ној прак си
(пред сед ник, пот пред сед ник и 5 чла но ва)

3. од бор за струч на пи та ња и струч ни над зор
(пред сед ник, пот пред сед ник и 6 чла но ва)

4. од бор за ме ди цин ско обра зо ва ње
(пред сед ник, пот пред сед ник и 5 чла но ва)

5. од бор за ме ди цин ску ети ку
(пред сед ник, пот пред сед ник и 7 чла но ва)

на кон спро ве де них до пун ских из бо ра обра зо ва ће се 
од бо ри у пу ном са ста ву.

• Ко ми си ја за по сре до ва ње (пред сед ник и два чла на)

као и кан ди да ти за чла но ве:
• Управ ног од бо ра ЛКС (два чла на)
• Над зор ног од бо ра ЛКС (је дан члан)
• Од бо ра за ме ђу на род ну са рад њу (два чла на)
• По себ них од бо ра ЛКС (по два чла на) и
• Етич ког од бо ра (три чла на)
у на ве де ном пе ри о ду, по ред кон сти ту тив не сед ни це 

из вр шни од бор ре ги о нал не ко мо ре одр жао је и јед ну 
ре дов ну сед ни цу, а та ко ђе су одр жа не и кон сти ту тив-
не сед ни це по себ них од бо ра рлк за ко со во и Ме то хи-
ју. но во и за бра ни са став По за ме ди цин ско обра зо ва ње 
рлк киМ је 16. но ве бра 2010. го ди не одр жао пр ву ре дов-
ну сед ни цу на ко јој је би ло ре чи о кМе на те ри то ри-
ји над ле жно сти на ше ко мо ре, као и о нај јед но став ни-
јем на чи ну при ку пља ња бо до ва и до ста вља ња истих 
струч ној слу жби рлк.

у дру гој по лов ни ни 2010. го ди не пр во сте пе ном су ду 
ча сти рлк до ста вљен је са мо је дан зах тев за по кре та ње 
ди сци плин ског по ступ ка про тив чла на рлк киМ, под-
нет од стра не рз зо Бе о град. Пред мет се тре нут но на-
ла зи у пр вој фа зи по ступ ка.

ок то бра 2010. го ди не у се ди шту рлк киМ одр жан је 
са ста нак ра ди пре се ка ста ња у рлк киМ на дан 15. 10. 
2010. го ди не, на ко јем су по ред но во и за бра ног пред сед-
ни ка рлк киМ при су ство ва ли и пред сед ни ци из вр шног 
и над зор ног од бо ра рлк док је пред сед ник скуп шти не 
рлк оправ да но од су ство вао.

Пред мет са стан ка је био:
•  Фи нан сиј ски из ве штај за пе ри од од 01. 01. 2010. до 

30. 09. 2010. го ди не и фи нан сиј ски пре сек ста ња на 
дан 15. 10. 2010 го ди не

• За те че на слу жбе на ак та и спи си РЛК КиМ
•  По да ци о укуп но бро ју упи са них и ли цен ци ра них 

ле ка ра

у сва ко днев ном ра ду рлк киМ да је ин фор ма ци је из 
сво је над ле жно сти ле ка ри ма са те ри то ри је рлк киМ, 
вр ши упис но вих чла но ва, од ја ву ле ка ра ко ји ме ња ју 
ме сто пре би ва ли шта, еви ден ти ра све про ме не ве за не 
за струч но уса вр ша а ње ле ка ра, као и ре дов ност упла те 
чла на ри на од стра не за по сле них ле ка ра. у то ку је унос 
по да та ка у цен трал ни ин фор ма ци о ни си стем ле кар-
ске ко мо ре ср би је.

ка ко на те ри то ри ји над ле жно сти рлк киМ на кон 
спро во ђе ња ре дов них из бо ра ни је иза бран пред ви ђен 
број де ле га та скуп шти не рлк од но сно ни је би ло при-
ја вље них кан ди да ту ра или је због под не тих остав ки на 
ме сто чла на скуп шти не ре ги о нал не ко мо ре од ре ђен 
број ме ста остао упра жњен, то је на кон ис пи си ва ња 
до пун ских из бо ра скуп шти на рлк киМ до не ла од лу-
ку о спро во ђе њу до пун ских из бо ра у сле де ћем из бор-
ним је ди ни ца ма:

1.  ко сов ски округ из бор на је ди ни ца Гра ча ни ца – 12 
де ле га та

– 379.ле ка ра у др жав ној прак си
2. косовско-ми тро вач ки округ из бор на је ди ни ца 

косовска Ми тро ви ца – 3 де ле га та
– 229. ле ка ра у др жав ној прак си
3. Пећ ко-при зрен ски округ из бор на је ди ни ца Штрп-

це – 1 де ле гат
– 76. ле ка ра у др жав ној прак си

та ко ђе, ио је на сво јој пр вој ре дов ној сед ни ци до нео 
од лу ку о обра зо ва њу би рач ких од бо ра, из бо ру пред сед-
ни ка, за ме ни ка и чла но ва би рач ких од бо ра, као и од-
лу ку о од ре ђи ва њу адре са би рач ких ме ста.

кан ди да ти за чла но ве-де ле га те скуп шти не рлк киМ 
су:

1. иј-1. Гра ча ни ца:
– ка ти ца Мар ти но вић
– ни ко ла ко стић
– сла ви ша то нић
– Де сан ка Пет ко вић
– си ни ша ра шић
– Мил ка си ми јо но вић
– Ми о драг спа сић
– зу леј ха Хо џа-са ди ку
– зо ран ђор ђе вић
– јел ка ра до је вић
– љи ља на Бо жа нић
– зо ри ца Мар ко вић
– је ли ца ђор ђе вић

2. иј-2. косовска Ми тро ви ца:
– Да ли бор ра кић
– Дра ган ива но вић
– си ни ша ја ко вље вић
– ве сна са вић
– Ми љан јан ко вић

3. иј-4. Штрп це:
– са ша кр сти чић
– До ста Гр ко вић

По сту пак утвр ђи ва ња ре зул та та гла са ња је у то ку.

струч на слу жба рлк ко со ва и Ме то хи је
је ле на ми тро вић, дипл. прав ник
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П
роф. др то ми ца Ми ло са вље вић по звао је но-
во ру ко вод ство ле кар ске ко мо ре ср би је на са-
ста нак. Ми ни стар здра вља је у свом ка би не ту 
за јед но са др жав ном се кре тар ком доц. др не-

ве ном ка ра но вић при мио де ле га ци ју ле кар ске ко мо-
ре ср би је, ко ју су са чи ња ва ле ди рек тор ка лкс та тја на 
ра до са вље вић, пред сед ни ца скуп шти не лкс Ма ри на 
Де ља нин-илић и пред сед ни ца управ ног од бо ра лкс 
Дра га на Ми лу ти но вић.

у рад ној и ко рект ној ат мос фе ри во ђе ни су ве о ма кон-
струк тив ни раз го во ри и раз ме ње на број на ми шље ња 
и ста во ви. Про блем ме диј ског из ве шта ва ња о ле ка ри-
ма и здрав ству уоп ште, би ла је јед на од основ них те-
ма раз го во ра. сви уче сни ци на са стан ку сло жи ли су се 
око ста ва да је сен за ци о на ли стич ко, не ар гу мен то ва-
но и не про фе си о нал но пи са ње о док то ри ма, као и њи-
хо вим по тен ци јал ним гре шка ма лош пут ка ре фор ми 
здрав ства и здрав стве ног си сте ма у ср би ји, јер су док-
то ри око сни ца тог си сте ма. 

ле кар ска ко мо ра је из ра зи ла про тест због об ја вљи-
ва ња пу них име на и пре зи ме на док то ра ко ји су под 
сум њом да су учи ни ли пре кр шај или кри вич но де ло. 
у на шој зе мљи је уста вом за га ран то ва но на ће ло не-
ви но сти док се не до ка же су прот но: сва ки чо век је не-

вин па са мим тим и док тор. та кво по на ша ње ме ди ја 
уру ша ва углед ле кар ске про фе си је у це ли ни а по го то-
во по је дин ца. 

Пред став ни це лкс су пре до чи ле Ми ни стру да ће се 
обра ти ти свим ре ле вант ним ин сти ту ци ја ма – Ми ни-
стар ству по ли ци је, Прав де, за штит ни ку гра ђан ских 
пра ва,... ка ко се та кве де ша ва ња не би по на вља ла.

Притисци медија

су до ви ча сти ве о ма пре да но ра де свој по сао. Чла но-
ви су до ва ча сти су се ве о ма озбиљ но при пре ма ли за 
свој крај ње де ли ка тан и озби љан по сао по ха ђав ши ви-
ше ме сеч ну обу ку. у свом ра ду су на жа лост из ло же ни 
при ти ску ме ди ја, след стве но то ме и при ти сци ма јав-
но сти али због то га они не мо гу да осу ђу ју док то ре и 
ка зња ва ју их, док се не за вр ши ре до ван суд ски про цес 
и до ка же кри ви ца на су ду.

Де ле га ци ја лкс је ука за ла на не до стат ке ка ко у Пра-
вил ни ку за ли цен ци ра ње та ко и у Пра вил ни ку о кон-
ти ну и ра ној ме ди цин ској еду ка ци ји (до но си Ми ни стар 
здра вља). у по ме ну тим пра вил ни ци ма уоче не су у то-
ку њи хо ве при ме не број не не ја сно ће и раз ли чи та ту-
ма че ња, што знат но оте жа ва рад струч ним слу жба ма 

раДни састанак Министра зДравља срБије 
с новиМ руковоДствоМ лекарске коМоре срБије 

активно уЧеШЋе лкс 
у ДоноШењу закона 
// лкс указала на неДостатке у Правилнику за лиценцирање 
и у Правилнику о континуираној МеДицинској еДукацији 
Што знатно отежава раД струЧниМ служБаМа лекарске коМоре 
и свиМ ЧлановиМа лкс // ПреДлоГ Министру Да Постави 
ПоМоЋника Министра за Приватно зДравство //

По сла ни ци пар ла мен та ср би је 
усво ји ли су 23 де цем бра из ме не за-
ко на о здрав стве ној за шти ти и о ко-
мо ра ма здрав стве них рад ни ка, као 
и за кон о пси хо ак тив ним кон тро-
ли са ним суп стан ца ма, ко ји има за 
циљ ус по ста вља ње рав но те же из-
ме ђу аде кват не кон тро ле и су зби ја-
ња зло у по тре ба опој них дро га. тим 

за ко ном се уре ђу ју усло ви за про-
из вод њу и про мет пси хо ак тив них 
кон тро ли са них суп стан ци, усло ви 
за га је ње, пре ра ду и про мет би ља ка 
од ко јих се мо гу до би ти те суп стан-
це, из воз, увоз и тран зит, по сту пак 
за спро во ђе ње иден ти фи ка ци је и 
ис пи ти ва ња, при ме на... од ре ђи ва-
њем пси хо ак тив ним кон тро ли са-

них суп стан ци, као и де фи ни са њем 
ли ста пси хо ак тив них кон тро ли са-
них суп стан ци, обез бе ђу је се прав-
ни основ за уре ђи ва ње си сте ма 
њи хо ве кон тро ле, про из вод ње, про-
ме та и при ме не. 

усво је не из ме не за ко на о здрав-
стве ној за шти ти пред ви ђа ју про-
ду же ње ро ка за из два ја ње до мо ва 
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У скуп шти ни ср би је

УсВО ЈЕ На трИ за кО На Из ОБЛа стИ зДраВ стВа
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ле кар ске ко мо ре и на рав но свим чла но ви ма лкс. До-
го во ре но је да ле кар ска ко мо ра до ста ви Ми ни стар ству 
здра вља сво је пред ло ге и при мед бе ка ко би се от кло ни-
ле по ме ну те не ја сно ће и оства ри ле не ке из ме не.

Де ле га ци ја је пред ло жи ла ми ни стру Ми ло са вље ви ћу 
да по ста ви по моћ ни ка ми ни стра за при ват но здрав ство 
сма тра ју ћи да би то ите ка ко олак ша ло ко му ни ка ци-
ју Ми ни стар ства, ин спек циј ских слу жби и при ват них 
док то ра. за са да та ква ини ци ја ти ва ни је на и шла на 
одо бра ва ње од стра не ми ни стра с обра зло же њем да 
не ма до вољ но рас по ло жи вог ка дра тј за по сле них (63). 
Без об зи ра на та кав став управ ни од бор ле кар ске ко-
мо ре ср би је ће зва нич но упу ти ти Ми ни стар ству здра-
вља та кав зах тев.

Прва победа

При мед ба ру ко вод ства лкс да Ми ни стар ство здра вља 
не са ра ђу је са ле кар ском ко мо ром при до но ше њу за-
кон ских и под за кон ских ака та и став да то не сме та ко 
да се на ста ви ре зул ти ра ла је обе ћа њем да ће у бу дућ-
но сти ле кар ска ко мо ра ср би је и ње ни чла но ви би ти 

ак тив ни уче сни ци при кре и ра њу и до но ше њу за кон-
ске ре гу ла ти ве.

Ми ни стар је на ја вио уки да ње чл. 277 ззз у скуп штин-
ској про це ду ри, а она је и за вр ше на пре из ла ска овог 
бро ја „Гла сни ка“. ово ле кар ска ко мо ра ср би је схва та 
као сво ју пр ву по бе ду у бор би за из јед на ча ва ње при-
ват ног и др жав ног сек то ра здрав ства, по бољ ша њу ста-
ту са док то ра и по ди за њу ни воа струч но сти чи та вог си-
сте ма здрав ства.

Без об зи ра на ми ни мал не по зи тив не по ма ке ка 
укљу чи ва њу при ват них док то ра у здрав стве ни си стем 
од стра не др жа ве, ни по сле овог са стан ка ни је се сте-
као ути сак, да ће у ско ри је вре ме при ват на прак са би-
ти рав но прав на са др жав ним здрав ством, ни ти да се 
при пре ма би ло ка ква про ме на на чи на раз ми шља ња 
око фи нан си ра ња здрав ства, ли бе ра ли за ци ји фон да 
за здрав стве но оси гу ра ње, уво ђе ња при ват них до пун-
ских оси гу ра ња и мо гућ но сти да но вац пра ти па ци јен-
та тј. да па ци јент за свој но вац мо же да би ра свог док-
то ра би ло из др жав не или при ват не прак се.

Др Дра га на ми лу ти но вић
Пред сед ни ца уо лкс.

здра вља и оп штих бол ни ца из са-
ста ва здрав стве ног цен тра са пет на 
осам го ди на, па ће ло кал не са мо-
у пра ве има ти три го ди не ви ше за 
пре у зи ма ње осни вач ких пра ва над 
до мо ви ма здра вља. По сту пак раз-
два ја ња су од 22 здрав стве на цен-
тра на под руч ју цен трал не ср би је 
окон ча ла су са мо два, 18 је у раз ли-
чи тим фа за ма тог по ступ ка, а два 
су на са мом по чет ку. 

Пред ви ђе но је и да ми ни стар здра-
вља про пи су је про грам, са др жи ну, 
на чин, по сту пак и тро шко ве по ла-

га ња струч ног ис пи та здрав стве них 
рад ни ка и са рад ни ка, обра зац уве-
ре ња о по ло же ном струч ном ис пи ту, 
утвр ђу је из нос на кна де за рад чла-
но ва ком си и је и уре ђу је оста ла пи та-
ња у ве зи са струч ним ис пи том, као 
и за сти ца ње зва ња при ма ри јус. 

усво је не из ме не за ко на о ко мо-
ра ма здрав стве них рад ни ка тре ба-
ло би да обез бе де усло ве за њи хов 
кон ти ну и ра ни и ујед на че ни рад, 
про пи си ва њем из бор ног по ступ-
ка за пред сед ни ка и дру ге ор га не 
тих те ла. њи ма се пред ви ђа да је 

пред сед ник скуп шти не ко мо ре ду-
жан да у ро ку од 90 да на пре ис те ка 
ман да та скуп шти не рас пи ше из бо-
ре за но ву скуп шти ну, као и да се тај 
про цесс мо ра окон ча ти до пре стан-
ка ман да та ста ре скуп шти не. 

ујед на че ни из бор ни по сту пак ће 
обез бе ди ти јед нак прав ни по ло жај 
свих чла но ва ко мо ра, а пред ло же-
не до пу не ће ство ри ти и усло ве за 
за шти ту про фе си о нал них ин те ре са 
чла но ва ко мо ре, као и па ци је на та 
кроз обез бе ђи ва ње кон ти ну и те та у 
оба вља њу утвр ђе них за да та ка.
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Члан 1.
У За ко ну о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка („Слу жбе ни гла

сник РС“, број 107/05), по сле чла на 27. до да ју се чл. 27а – 27в 
ко ји гла се:

„Члан 27а
Пред сед ник скуп шти не ко мо ре ду жан је да у ро ку од 90 да на пре 

ис те ка ман да та скуп шти не рас пи ше из бо ре за чла но ве но ве скуп
шти не ко мо ре.

Из бор чла но ва но ве скуп шти не ко мо ре мо ра се окон ча ти до да на 
пре стан ка ман да та скуп шти не ко мо ре чи ји је пред сед ник рас пи сао 
из бо ре за чла но ве скуп шти не ко мо ре.

Из бор пред сед ни ка скуп шти не ко мо ре, ди рек то ра и чла но ва 
управ ног и над зор ног од бо ра ко мо ре вр ши се у ро ку од 15 да на од 
да на кон сти ту и са ња скуп шти не ко мо ре. 

Из бор пред сед ни ка и чла но ва етич ког од бо ра ко мо ре, су до ва ча
сти пр вог сте пе на, су до ва ча сти дру гог сте пе на, као и дру гих ор га не 
ко мо ре из чла на 16. став 1. овог за ко на вр ши се у ро ку од 90 да на 
од да на кон сти ту и са ња скуп шти не ко мо ре.

Члан 27б
Ако се до ис те ка ман да та скуп шти не ко мо ре не кон сти ту и ше но ва 

скуп шти на ко мо ре, ми ни стар над ле жан за по сло ве здра вља, нај
ка сни је у ро ку од 15 да на од ис те ка ман да та чла но ва скуп шти не 
ко мо ре, на пред лог Срп ског ле кар ског дру штва и по сто је ћих удру
же ња здрав стве них рад ни ка, име ну је од бор за рас пи си ва ње из бо ра 
за чла но ве скуп шти не ко мо ре, од но сно кон сти ту и са ње скуп шти не 
ко мо ре (у да љем тек сту: Од бор) од пред став ни ка чла но ва од го ва
ра ју ће ко мо ре. 

Од бор има овла шће ње да рас пи су је из бо ре за чла но ве скуп шти не 
ко мо ре све до ко нач ног из бо ра чла но ва ко мо ре и кон сти ту и са ња 
скуп шти не ко мо ре у скла ду са овим за ко ном.

Од бор има 11 чла но ва.
Од бор до но си по слов ник о свом ра ду.
Од бор до но си од лу ку о рас пи си ва њу и спро во ђе њу из бо ра за 

чла но ве скуп шти не ко мо ре у ро ку од 30 да на од да на име но ва ња 
чла но ва Од бо ра. 

По сту пак кан ди до ва ња и из бо ра чла но ва скуп шти не ко мо ре спро
во ди се у ро ку од 60 да на од да на до но ше ња од лу ке из ста ва 5. овог 
чла на, у скла ду са за ко ном и ста ту том ко мо ре. 

Скуп шти на ко мо ре чи ји је из бор из вр шен у скла ду са ст. 1–6. овог 
чла на ду жна је да иза бе ре пред сед ни ка скуп шти не ко мо ре, ди рек
то ра и чла но ве управ ног и над зор ног од бо ра ко мо ре у ро ку од 30 
да на од да на кон сти ту и са ња скуп шти не ко мо ре, а пред сед ни ка и 
чла но ве етич ког од бо ра ко мо ре, су до ва ча сти пр вог сте пе на, су до ва 
ча сти дру гог сте пе на, као и дру гих ор га на ко мо ре из чла на 16. став 
1. овог за ко на, ко је у скла ду са ста ту том ко мо ре, би ра и раз ре ша
ва скуп шти на ко мо ре, у ро ку од 60 да на од да на кон сти ту и са ња 
скуп шти не ко мо ре.

Члан 27в
Ако се и по сле два уза стоп но спро ве де на по ступ ка рас пи си ва ња 

из бо ра за чла но ве скуп шти не ко мо ре у скла ду са чла ном 27б овог 
за ко на, не из вр ши из бор чла но ва скуп шти не ко мо ре, од но сно кон
сти ту и са ње скуп шти не ко мо ре, Од бор име ну је вр ши о ца ду жно сти 
ди рек то ра ко мо ре као и при вре ме ни управ ни од бор ко мо ре.

Вр ши лац ду жно сти ди рек то ра ко мо ре, као и при вре ме ни управ
ни од бор ко мо ре оба вља ју по сло ве све до ко нач ног из бо ра ор га на 
ко мо ре у скла ду са овим за ко ном.“

Члан 2.
Ако је чла но ви ма ор га на ко мо ре ис те као ман дат пре сту па ња на 

сна гу овог за ко на, а по сту пак из бо ра, од но сно кон сти ту и са ња ор
га на ко мо ре ни је спро ве ден до да на сту па ња на сна гу овог за ко на, 
тај по сту пак окон ча ва се по од ред ба ма овог за ко на.

Члан 3.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу

жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“.

ОБРА ЗЛО ЖЕ ЊЕ

I. УСТАВ НИ ОСНОВ

Устав ни основ за до но ше ње овог за ко на са др жан је у од ред ба ма 
чла на 97. став 1. тач ка 10. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, пре ма ко ји ма 
Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је си стем у обла сти здрав
ства.

II. РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ ЗА КО НА

Раз ло зи за до но ше ње За ко на о до пу на ма За ко на о ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка („Слу жбе ни гла сник РС“, број 107/05) је су:

–  ства ра ње усло ва за кон ти ну и ра ни рад ко мо ра здрав стве них рад
ни ка кроз про пи си ва ње из бор ног по ступ ка за ор га не ко мо ре ко
јим се омо гу ћа ва не сме та но оба вља ње ка ко по ве ре них по сло ва, 
та ко и дру гих по сло ва ко мо ре про пи са них За ко ном;

–  ства ра ње усло ва за за шти ту про фе си о нал них ин те ре са чла но
ва ко мо ре, као и за шти ту ин те ре са па ци је на та кроз обез бе ђи
ва ње кон ти ну и те та у оба вља њу по сло ва и за да та ка утвр ђе них 
За ко ном;

–  ства ра ње усло ва за за ко ни тост ра да и по сло ва ња ко мо ре, од
но сно до но ше ња ака та ко мо ре у скла ду са За ко ном и ста ту том 
ко мо ре;

–  ства ра ње усло ва за ујед на чен рад ко мо ра, од но сно ујед на че ни 
из бор ни по сту пак, чи ме се обез бе ђу је јед нак прав ни по ло жај 
свих чла но ва ко мо ра, ко је су осно ва не у скла ду са За ко ном. 

III.  ОБ ЈА ШЊЕ ЊЕ ОСНОВ НИХ ПРАВ НИХ ИН СТИ ТУ ТА 
И ПО ЈЕ ДИ НАЧ НИХ РЕ ШЕ ЊА

У чла ну 1. За ко на, од но сно у чла ну 27а утвр ђен је рок у ко јем је 
пред сед ник скуп шти не ко мо ре ду жан да рас пи ше из бо ре за чла но
ве скуп шти не ко мо ре, од но сно рок до ко га се мо ра окон ча ти из бор 
чла но ва но ве скуп шти не ко мо ре, пред сед ни ка скуп шти не, ди рек то

ПРЕД ЛОГ

ЗА КОН

О ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О КО МО РА МА
ЗДРАВ СТВЕ НИХ РАД НИ КА
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ра и чла но ва управ ног и над зор ног од бо ра, пред сед ни ка и чла но ва 
етич ког од бо ра ко мо ре, су до ве ча сти пр вог сте пе на, су до ве ча сти 
дру гог сте пе на, као и дру гих ор га на ко мо ре.

Чла ном 27б пред ло же не су од ред бе ко ји ма се у слу ча ју да се 
до ис те ка ман да та скуп шти не ко мо ре не кон сти ту и ше но ва скуп
шти на ко мо ре, да је овла шће ње ми ни стру над ле жном за по сло ве 
здра вља, да ра ди за шти те ин те ре са чла но ва ко мо ре, као и ра ди 
за шти те ин те ре са гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је, од но сно па ци је на та, 
име ну је од бор за рас пи си ва ње из бо ра за чла но ве скуп шти не ко
мо ре, од но сно кон сти ту и са ње скуп шти не ко мо ре од пред став ни ка 
од го ва ра ју ће ко мо ре. На ве де ним чла ном да то је и овла шће ње Од
бо ру да рас пи су је из бо ре за чла но ве скуп шти не ко мо ре, од но сно 
кон сти ту и са ње скуп шти не ко мо ре све до ко нач ног из бо ра чла но ва 
ко мо ре и кон сти ту и са ња скуп шти не ко мо ре. Та ко ђе, овим чла ном 
про пи сан је и број чла но ва од бо ра, до но ше ње од лу ке од стра не 
од бо ра о рас пи си ва њу и спро во ђе њу из бо ра за чла но ве скуп шти не 
ко мо ре, као и рок за спро во ђе ње по ступ ка кан ди до ва ња и из бо ра 
чла но ва скуп шти не ко мо ре. 

Чла ном 27в да то је овла шће ње Од бо ру да, у слу ча ју да се и по сле 
два уза стоп но спро ве де на по ступ ка рас пи си ва ња из бо ра за чла но
ве скуп шти не ко мо ре, не из вр ши из бор чла но ва скуп шти не ко мо ре, 
од но сно кон сти ту и са ње скуп шти не ко мо ре у скла ду са чла ном 27б, 
име ну је вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра ко мо ре, као и при вре ме ни 
управ ни од бор ко мо ре. Та ко ђе, на ве де ним чла ном, ка ко би се обез
бе дио кон ти ну и тет ра да ко мо ре и оба вља ње За ко ном по ве ре них и 
дру гих по сло ва ко мо ре, да то је овла шће ње да вр ши лац ду жно сти 
ди рек то ра ко мо ре, као и при вре ме ни управ ни од бор ко мо ре оба вља
ју по сло ве све до ко нач ног из бо ра ор га на ко мо ре у скла ду са овим 
за ко ном. На тај на чин спре ча ва се на ста нак штет них по сле ди ца, ка
ко за чла но ве ко мо ре та ко и за гра ђа не Ре пу бли ке Ср би је, од но сно 
па ци јен те, од но сно ства ра ју се усло ви за кон ти ну и ра но оба вља ње, 

пре све га, по ве ре них јав них овла шће ња ко је ко мо ра оба вља у име 
Ре пу бли ке Ср би је. 

У чла ну 2. За ко на да та је пре ла зна од ред ба ко јом је ство рен 
прав ни основ за спро во ђе ње из бор ног по ступ ка у скла ду са овим 
за ко ном за чла но ве ор га на ко мо ре ко ји ма је ис те као ман дат пре 
сту па ња на сна гу овог за ко на, а чи ји по сту пак из бо ра, од но сно 
кон сти ту и са ња ор га на ко мо ре ни је спро ве ден до да на сту па ња на 
сна гу овог за ко на.

У чла ну 3. За ко на уре ђе но је вре ме сту па ња на прав ну сна гу 
овог за ко на.

IV.  ПРО ЦЕ НА ФИ НАН СИЈ СКИХ СРЕД СТА ВА 
ПО ТРЕБ НИХ ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ЗА КО НА

За спро во ђе ње овог за ко на ни је по треб но обез бе ди ти до дат на 
сред ства у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2010. го ди ну, као ни за 2011. 
го ди ну.

V.  РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ ЗА КО НА 
ПО ХИТ НОМ ПО СТУП КУ

Ра ди што хит ни је при ме не од ре да ба овог за ко на, од но сно ства
ра ња прав ног осно ва за спро во ђе ње из бор ног по ступ ка за чла но
ве скуп шти не ко мо ре, као и дру гих ор га на ко мо ре, од но сно ра ди 
от кла ња ња штет них по сле ди ца ко је би мо гле на сту пи ти по си стем 
здрав стве не за шти те, пред ла же се усва ја ње овог за ко на по хит
ном по ступ ку. 

седиште Лкс и рЛк Београда
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оП Шти По Да ци о уЧе сни ку у ан ке ти

ти ту ла:

име и пре зи ме:

ли цен ца број:

МБ:

спе ци јал ност/суб спе ци јал ност:

кон такт те ле фон:

кон такт ема ил:

ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра:

ан ке та

1. Ваш став о еду ка ци ји ле ка ра у ср би ји:

а) нео п ход на

б) не по треб на

ц) Дру го (об ја шње ње)

анкета лекарске 
коМоре срБије
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2. оце ни те ква ли тет про гра ма еду ка ци је у ко ји ма сте уче ство ва ли бро је ви ма од 1 до 5:

а) те ма

б) ре а ли за ци ја

ц) ин тер ак тив ност

д) При мен љи вост

3.  Да ли сте ми шље ња да би ква ли тет про гра ма еду ка ци је ви ши уко ли ко би се ор га-
ни за тор про гра ма би ла Лкс:

а) зна чај но

б) не знат но

ц) не мам став

д) Дру го

4. Да ли по др жа ва те иде ју да Лкс ре а ли зу је део еду ка ци је у 2011. го ди ни?

а) да

б) не

5. Да ли ми сли те да је ин тер на еду ка ци ја ва жна ко ли ко и екс тер на?

а) да

б) не

6. Да ли сте уче ство ва ли као пре да вач у не ком од про гра ма еду ка ци је? Уко ли ко ни-
сте, да ли сте за ин те ре со ва ни за то?

7. ко ли ко сте укуп но бо до ва обез бе ди ли кроз про гра ме еду ка ци је у 2010. го ди ни?

8. ко ји је Ваш став о на кна ди за про гра ме еду ка ци је:

а) При сту пач но

б) Пре ску по

ц) Дру го

мо ли мо да на ве де те те ме струч них еду ка тив них про гра ма за ко је би сте би ли за ин-
те ре со ва ни.

мо ли мо да од по ну ђе них ме ди ко ле гал них про гра ма за о кру жи те оне за ко је сте евен-
ту ал но за ин те ре со ва ни:

а) „струч на гре шка“

б) „Прав ни аспек ти ле кар ске од го вор но сти“

ц) „не же ље ни ис ход ле че ња“

д) „етич ки стан дар ди за оба вља ње ле кар ске про фе си је“ о
в
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к
он ти ну и ра на ме ди цин ска 
еду ка ци ја је вид на уч ног и 
струч ног уса вр ша ва ња, али 
и на чин да ле ка ри у ср би ји 

при су ство ва њем акре ди тро ва ним 
про гра ми ма као пре да ва чи или 
слу ша о ци, обез бе де од ре ђен број 
бо до ва за об на вља ње ли цен це.

Че сто по гре шно схва ће на као оба-
ве за, гу би так вре ме на и нов ца, кон-
ти ну и ра на еду ка ци ја пред ста вља 
по тре бу да се кроз си стем обра зов-
них ак тив но сти одр жи, раз ви је и 
по ве ћа зна ње ле ка ра, а све у ци љу 
по ди за ња ква ли те та про фе си о нал-
ног де ло ва ња на ви ши ни во.

циљ ле кар ске ко мо ре ср би је је 
да ускла ди еду ка тив не про гра ме са 
же ља ма и по тре ба ма ле ка ра у ср-

би ји и да исте по ну ди без ма те ри-
јал не на док на де.

ка ко је ре гу ли са но Пра вил ни ком 
о кон ти ну и ра ној ме ди цин ској еду-
ка ци ји, лкс не мо же би ти ор га ни-
за тор еду ка ци је, али ће у 2011. го ди-
ни по ре ги о ни ма ре а ли зо ва ти низ 
акре ди то ва них струч них са ста на-
ка и кур се ва дру гих ор га ни за то ра. 
ле ка ри ко ји бу ду при су ство ва ли 
овим про гра ми ма струч не еду ка-
ци је обез бе ди ће до де сет бо до ва за 
об на вља ње ли цен це. 

у ци љу ин тер ак тив не раз ме не 
зна ња, ста во ва и ис ку ста ва, у овом 
бро ју ча со пи са по ну ђе на је ан ке та 
ра ди при ку пља ња по да та ка о спе-
ци фич ним по тре ба ма бу ду ћих ко-
ри сни ка ме ди цин ске еду ка ци је.

на осно ву ре зул та та ан ке те, од-
бор за ме ди цин ско обра зо ва ње ће 
до не ти од лу ку о са др жа ју про гра ма 
еду ка ци је. По ред струч них, у пла ну 
су и ме ди ко ле гал не те ме („струч на 
гре шка“,„Прав ни аспек ти ле кар ске 
од го вор но сти“, „не же ље ни ис ход 
ле че ња“, „етич ки стан дар ди за оба-
вља ње ле кар ске про фе си је“ и др.).

мо ли мо ко ле ге да по пу ње не ан-
кет не обра сце до ста ве од бо ру за 
ме ди цин ско обра зо ва ње у окви ру 
сво јих ре ги о нал них ко мо ра, или 
ре ги о нал ној кан це ла ри ји, нај ка-
сни је до 1. фе бру а ра 2011. го ди не.

ин фор ма ци је о ре зул та ти ма ан-
ке те и пред у зе тим ак тив но сти ма 
би ће об ја вље не на кон об ра де и ана-
ли зе по да та ка. //

актиВНо УчестВоВање У проЦесУ еДУкаЦије >>>

Корак ближе 
обнављању лиценце
// Како је регулисано Правилником о континуираној медицинској едукацији, 
ЛКС не може бити организатор едукације, али ће у 2011. години по регионима 
реализовати низ акредитованих стручних састанака и курсева других 
организатора // Лекари који буду присуствовали овим програмима стручне 
едукације обезбедиће до десет бодова за обнављање лиценце //

стручни састанци доносе неопходне поене за лиценцу
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1.  ре пу бли ка ср би ја је за ко ном о здрав стве ној за-
шти ти (сл. гла сник рс бр.107/02.12.2005.год) у по-
гла вљу 3. струч но уса вр ша ва ње здрав стве них рад-
ни ка и здрав стве них са рад ни ка (а бли же чл. 181. и 
182.) про пи са ла пер ма нент но струч но уса вр ша ва ње 
као услов за до би ја ње, од но сно об на вља ње ли цен-
це, као и об ли ке струч ног уса вр ша ва ња:

– спе ци ја ли за ци је и уже спе ци ја ли за ци је
– кон ти ну и ра ну еду ка ци ју.

исти за кон у по гла вљу 4. из да ва ње, об на вља ње и од-
у зи ма ње одо бре ња за са мо ста лан рад (у чл. 190, став 2.) 
про пи су је да „ко мо ра из да је, об на вља или од у зи ма ли-
цен цу здрав стве ном рад ни ку“, а у ста ву 7. истог чла на 
од ре ђе но је да „Бли же усло ве за из да ва ње, об на вља-
ње или од у зи ма ње ли цен це, по сту пак и на чин из да ва-
ња, об на вља ња или од у зи ма ња ли цен це, обра зац и са-
др жај исте, об но вље не или од у зе те ли цен це, про грам 
кон ти ну и ра не еду ка ци је ко ја се спро во ди ра ди сти ца-
ња струч не оспо со бље но сти здрав стве ног рад ни ка за 
са мо ста лан рад, као и дру ге усло ве по треб не за из да-
ва ње, об на вља ње или од у зи ма ње ли цен це, про пи су-
је ми ни стар.“

са мо об на вља ње ли цен це ре гу ли са но је чл. 196. за ко-
на о здрав стве ној за шти ти, као и чл. 7. (тач ка 3) и чл. 9. 
за ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка.

2.  оба вља ње кон ти ну и ра не еду ка ци је и об на вља ње 
ли цен це Ми ни стар здра вља уре дио је бли же са сле-
де ћа два пра вил ни ка:

– Пра вил ник о бли жим усло ви ма за спро во ђе ње кон-
ти ну и ра не еду ка ци је за здрав стве не рад ни ке и здрав-
стве не са рад ни ке (сл. гла сник рс бр.130/2007), а у при-
пре ми је но ви, ко ји би се при ме њи вао од ја ну а ра 2011.
године.

Чла ном 8. (став 1) овог пра вил ни ка утвр ђе на је оба-
ве за ор га ни за то ра кон ти ну и ра не еду ка ци је да из да-
је по твр ду о уче ство ва њу за све уче сни ке про гра ма. у 
ста ву 2, истог чла на, ре гу ли са но је да је ова по твр да до-
ку мент ко јим се по твр ђу је уче ство ва ње на акре ди то ва-
ном про гра му кон ти ну и ра не еду ка ци је.

– Пра вил ник о бли жим усло ви ма за из да ва ње, об-
на вља ње или од у зи ма ње ли цен це чла но ви ма ко мо-
ра здрав стве них рад ни ка (сл. гла сник рс бр. 119/2007, 
23/2009, 40/2010).

По сту пак об на вља ње ли цен це ре гу ли сан је чл. 8–13. 
овог пра вил ни ка. По тре бан број бо до ва, на чин при ку-
пља ња, екс тер на и ин тер на еду ка ци ја ре гу ли са ни су 
чл. 8. овог пра вил ни ка. 

Др Злат ко спа сић
пред став ник лкс

у здрав стве ном са ве ту ср би је

Б
у ду ћи да од ове го ди не има мо оба ве зу да до ка-
же те мо сво је уче шће у кон ти ну и ра ној еду ка ци ји 
ра ди об на вља ња ли цен це код ле кар ске ко мо ре 
ср би је, мо ли мо вас да сво ју за ко ном про пи са-

ну оба ве зу из вр ши те.
До каз за оства ре на 24 бо да у 2010. год. пред ста вља ју 

нео ве ре не фо то ко пи је по твр да о уче ство ва њу на кон-
ти ну и ра ној еду ка ци ји, из да те од ор га ни за то ра акре ди-
то ва ног про гра ма кон ти ну и ра не еду ка ци је, ко је тре ба 
пре да ти над ле жној ре ги о нал ној ко мо ри.

има ју ћи у ви ду да се ра ди о пр вој ли цен цној го ди-
ни, у ко јој су чла но ви лкс би ли оба ве зни да при ку пе 
по тре бан број бо до ва за об на вља ње ли цен це, као и да 
су ши ре не дез ин фор ма ци је да то и у овој го ди ни не ће 
би ти оба ве зно, ле кар ска ко мо ра ср би је про це њу је да 
ће по је ди ним чла но ви ма би ти про блем да у пре о ста-
лом вре мен ском пе ри о ду то оства ре.

у же љи да им по мог не, ле кар ска ко мо ра ср би је ће 
фи нан си ра ти од ре ђен број акре ди то ва них еду ка ци ја, 
та ко да ће оне за слу ша о це би ти бес плат не.

 
 Ле кар ска ко мо ра ср би је
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Пише: академик Владимир 
Бумбаширевић, 

декан Медицинског 
факултета у београду

с
ве ча ном ака де ми јом, 
одр жа ном 9. де цем бра 
ове го ди не, на истом ме-
сту на ко ме је пре тач но 

90 го ди на про фе сор ни ко Ми ља-
нић одр жао пр во пре да ва ње из 
ана то ми је пр вој ге не ра ци ји сту-

де на та Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, у све ча ној 
са ли ре ко то ра та уни вер зи те та у Бе о гра ду обе ле жен је 
ју би леј ове ви со ко школ ске уста но ве.

све ча но сти су при су ство ва ли и пред сед ник ср би-
је Бо рис та дић, пред сед ник са ну ака де мик ни ко ла 
Хај дин, ми ни стар здра вља про фе сор то ми ца Ми ло са-
вље вић, рек тор уБ про фе сор Бран ко ко ва че вић, де кан 
уни вер зи те та у Бе о гра ду, де ка ни ме ди цин ских фа кул-
те та из ср би је и окол них зе ма ља, го сти из ино стран-
ства и број ни про фе со ри Бе о град ског уни вер зи те та.

Че твр тог мар та 1905. го ди не на род на скуп шти на кра-
ље ви не ср би је усво ји ла је за кон о уни вер зи те ту, ко јим 

свечана сала ректората УБ током свечаности обележавања јубилеја медицинског факултета 
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проф. Цане тулић и продекани током обраћања министра здравља професора томице милосављевића
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је пре ци зи ра но да се уни вер зи тет са сто ји од пет фа-
кул те та: те о ло шког, фи ло зоф ског, Прав ног, Ме ди цин-
ског и тех нич ког.

Би ло је по треб но да про ђе де вет го ди на до ко нач ног 
осни ва ња Ме ди цин ског фа кул те та, ка да је кра јем ма-
ја 1914. ми ни стар уну тра шњих де ла сто јан Про тић пот-
пи сао ре ше ње о осни ва њу. Ме ђу тим, Пр ви свет ски рат 
да ље је од ло жио по че так ра да, да би тек 9. сеп тем бра 
1919. би ли иза бра ни и пр ви про фе со ри, Ми лан јо ва но-
вић Ба тут (пр ви де кан, чи је име да нас но си ин сти тут 
за јав но здра вље ср би је) и во ји слав су бо тић (пр ви про-
де кан). за про фе со ре су иза бра ни и ђор ђе јо ва но вић, 
ре дов ни про фе сор па то ло ги је у Бе чу, ни ко Ми ља нић, 
хи рург из Па ри за, ри хард Бу ри јан, про фе сор фи зи о ло-
ги је у лај пци гу и алек сан дар ко стић, ко ји до ла зи из 
стра збу ра. 

Го ди ну да на ка сни је, 9. де цем бра 1920, у ка пе тан Ми-
ши ном зда њу (да на шњој згра ди рек то ра та), про фе сор 
ни ко Ми ља нић одр жао је пр во пре да ва ње из ана то ми је. 
ово пре да ва ње озна чи ло је крај ви ше де це ниј ских на-
по ра да се осну је пр ви срп ски ме ди цин ски фа кул тет. 
на тај дан сва ке го ди не Ме ди цин ски фа кул тет у Бе о-
гра ду обе ле жа ва по че так свог ра да.

Де вет де це ни ја ка сни је, Ме ди цин ски фа кул тет уни-
вер зи те та у Бе о гра ду је во де ћа ин сти ту ци ја за ме ди-
цин ско обра зо ва ње у ср би ји и јед на од нај зна чај ни јих 
у ре ги о ну. По да ци по ка зу ју да се у овој ви со ко школ ској 
уста но ви шко лу је око 40 од сто сту де на та ме ди ци не у 
ср би ји, а две тре ћи не кли нич ких спе ци ја ли стич ких и 
суп спе ци ја ли стич ких ди пло ма из да је упра во Ме ди-
цин ски фа кул тет у Бе о гра ду.

зна ча јан је и по да так да се пре ко 60 про це на та би о-
ме ди цин ских ис тра жи вач ких про је ка та ко је фи нан си-
ра Ми ни стар ство за на у ку ре пу бли ке ср би је ре а ли зу је 
на фа кул те ту. ови по да ци ука зу ју на зна чај фа кул те та 
за одр жи вост си сте ма здрав стве не за шти те у ср би ји и 
здрав стве них на у ка у ши рем кон тек сту.

основ на де лат ност Ме ди цин ског фа кул те та је обра-
зо ва ње бу ду ћих ле ка ра. Го ди шње, 500 бру цо ша упи ше 
и при бли жно исти број до би је ди пло му док то ра ме ди-
ци не. По след њих се дам го ди на је у то ку ин тен зи ван рад 
на ре фор ми ку ри ку лу ма, чи ја је им пле мен та ци ја за по-
че ла школ ске 2004/05. го ди не. ре фор ми са ни ку ри ку лум 
ин те гри са них сту ди ја ме ди ци не је у скла ду са ди рек ти-
вом европ ске ко ми си је ко ју је усво јио Пар ла мент и са вет 
евро пе, као и са стан дар ди ма свет ске фе де ра ци је за ме ди-

цин ску еду ка ци ју, са основ ним ци љем ства ра ња ком пе-
тент них и ком плет них ле ка ра. 

Ме ди цин ски фа кул тет у Бе о гра ду је кри тич ки усва-
јао по сту ла те Бо лоњ ске де кла ра ци је и до ку ме на та ко-
ји су сле ди ли, увек има ју ћи у ви ду спе ци фич ност сту-
ди ја ме ди ци не, ди рек ти ве еу и, пре све га, им пе ра тив 
да ни јед на ре фор ма не сме да сма њи струч ност ле ка-
ра ко ји но се ди пло му ове обра зов не уста но ве.

иако усва ја ње Бац хе лор – Ма стер ци клу са ни је при-
ме њи во на шко ло ва ње ле ка ра, ко је је оста ло у окви-
ру ин те гри са ног ше сто го ди шњег ку ри ку лу ма, дру ги 
аспек ти тог про це са су од зна ча ја за сту ди је ме ди ци-
не. Дат је ве ли ки зна чај по ве ћа њу уде ла кли нич ке прак-
се и ста вљен је на гла сак на прак тич ну на ста ву. Пре-
да ва ње ex ca te dra је све де но на мак си мал но 30 од сто 

професор милан Јовановић Батут, први декан

професор Нико миљанић 
одржао прво предавање 
из анатомије

капетан мишино здање (ректорат УБ) у коме је одржано прво предавање
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на ста ве, док су ин тер ак тив ни се ми на ри, са гру па ма од 
25 до 30 сту де на та по ста ли глав ни на чин сти ца ња те-
о риј ских зна ња. 

ак це нат је ста вљен на сти ца ње прак тич них ве шти-
на, као што су ла бо ра то риј ске и кли нич ке ве жбе, са ма-
лим бро јем сту де на та у гру пи. осим то га, ажу ри ра на 
су ме ди цин ска зна ња, а у фо ку су су оне обла сти у ко-
ји ма је учи њен зна ча јан на пре дак. успех сту де на та се 
стал но про це њу је (углав ном пу тем те сто ва), а ко нач на 
оце на за ви си од ре зул та та по стиг ну тих у то ку го ди не, 
као и за вр шног ис пи та. 

с об зи ром да про фе си ја ле ка ра зах те ва пер ма нент-
но обра зо ва ње, Ме ди цин ски фа кул тет пру жа све ни-
вое ака дем ских по сле ди плом ских уса вр ша ва ња, као 
што су док тор ске, ма стер и спе ци ја ли стич ке ака дем-
ске сту ди је, здрав стве не спе ци ја ли за ци је и уже спе ци-
ја ли за ци је, али и кур се ви и се ми на ри кон ти ну и ра не 
ме ди цин ске еду ка ци је. Број ка од пре ко 2000 по сле ди-
пло ма ца илу стру је обим и зна чај по сле ди плом ске на-
ста ве на фа кул те ту.

Под сти цај на уч но и стра жи вач ком ра ду јед на је од 
основ них ак тив но сти ру ко вод ства фа кул те та. то ком по-
след ње де це ни је уло же на су зна чај на сред ства у раз-
вој ис тра жи вач ке ин фра струк ту ре, пре све га на бав ком 
ка пи тал не опре ме сред стви ма Ми ни стар ства за на у-
ку и тех но ло шки раз вој, али и из дру гих из во ра. но-
ва опре ма, на уч ни про јек ти, али и уво ђе ње стро жих 
кри те ри ју ма за из бор на став ни ка и са рад ни ка, као и 
ме ђу на род на на уч на са рад ња, до при не ли су зна чај-
но бо љим ре зул та ти ма у обла сти би о ме ди цин ских ис-
тра жи ва ња. професор Војислав суботић, први продекан

свечана сала ректората УБ: свечаности обележавања јубилеја медицинског 
факултета присуствовао је и председник србије Борис тдић
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та ко су то ком школ ске 2009/10. го ди не, на став ни ци 
и са рад ни ци фа кул те та пу бли ко ва ли укуп но 420 ра до-
ва ка те го ри је М21–24 ( 93 ра да су би ла из нај ви ше ка-
те го ри је М21), пре ма ка те го ри за ци ји Ми ни стар ства за 
на у ку и тех но ло шки раз вој, са збир ним им пакт фак-
то ром 823, што је два пу та ви ше у од но су на прет ход-
ну го ди ну. 

Го ди шњу на гра ду за на уч но-ис тра жи вач ки рад до би-
ла је доц. др алек сан дра иса ко вић, а на гра ду за пе да го-
шки рад, ове го ди не по де ли ле су доц. др ве сна По по вић 
и проф. др та тја на ата на си је вић за уре ђи ва ње уџ бе ни-
ка „суд ска ме ди ци на“. као и прет ход них го ди на, до де-
ље не су на гра де и нај бо љим сту ден ти ма по го ди на ма, 
а ти ја на ја нић је про гла ше на сту ден том ге не ра ци је, по-
што је ди пло ми ра ла са про сеч ном оце ном 9,92. 

По ли ти ка Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду је да 
по др жи сво је сту ден те, на став но и не на став но осо бље 
у ус по ста вља њу са рад ње са ко ле га ма у ино стран ству. 
са мо то ком 2009. го ди не наш фа кул тет је про мо ви сао 
28 но вих го сту ју ћих про фе со ра и 17 го сти ју пре да ва ча. 
Пре ко цен тра за ме ђу на род ну са рад њу се одр жа ва ју 
по сто је ће и ус по ста вља ју но ве ве зе са ака дем ским ин-
сти ту ци ја ма у ино стран ству.

у скла ду са ова квом по ли ти ком, про сла ва 90-го ди-
шњи це ра да афир ми са ла је по се бан зна чај и уло гу ко је 
Ме ди цин ски фа кул тет уни вер зи те та у Бе о гра ду оства-
ру је у раз во ју ме ди цин ске еду ка ци је, на у ке у обла сти 
ме ди ци не као и за шти те здра вља у на шој зе мљи, али 
исто вре ме но је ука за ла на мо гућ но сти да љег раз во ја 
са мог фа кул те та, у кон тек сту фор ми ра ња за јед нич ког 
европ ског ака дем ског про сто ра и уна пре ђе ња здрав-
стве не за шти те на на ци о нал ном ни воу.

Про грам 39. сим по зи ју ма „стре мље ња и но ви не у ме-
ди ци ни“, ко ји се тра ди ци о нал но одр жа ва у не де љи обе-
ле жа ва ња по чет ка ра да Ме ди цин ског фа кул те та, ове 
го ди не је ор га ни зо ван с иде јом да се ак цент ста ви на 

са рад њу ко ју је фа кул тет оства рио са во де ћим обра зов-
ним ин сти ту ци ја ма у све ту. 

осим пре зен та ци је до стиг ну ћа у на уч ном ра ду на-
став ни ка и са рад ни ка фа кул те та, одр жа на су че ти ри 
сим по зи ју ма са ме ђу на род ним уче шћем. раз ма тра не 
су те ме од ви тал ног зна ча ја за раз вој не са мо на шег, 
већ и дру гих ме ди цин ских фа кул те та у зе мљи и ре ги-
о ну: ак ту ел ни аспек ти ме ди цин ске еду ка ци је и ор га-
ни за ци ја док тор ских сту ди ја. Два сим по зи ју ма су по-

све ће на ме ђу на род ној на уч ној са рад њи, где су ис ку ства 
раз ме ни ли ис тра жи ва чи са на шег фа кул те та и ко ле ге 
са ко ји ма са ра ђу ју с уни вер зи те та у Хам бур гу у обла-
сти ба зич них на у ка и уни вер зи те та Хар вард у обла сти 
кли нич ких ис тра жи ва ња. 

По се ће ност ових сим по зи ју ма, по зи тив не оце не уче-
сни ка из зе мље и ино стран ства, по ка за те љи су да се Ме-
ди цин ски фа кул тет уни вер зи те та у Бе о гра ду, са сво јим 
ака дем ским и не на став ним осо бљем, убра ја у кључ не 
на ци о нал не ре сур се у обла сти ма ме ди цин ске еду ка ци-
је и ис тра жи ва ња. ова ква уло га, ме ђу тим, пред ста вља 
и ве ли ку од го вор ност, јер су те жња ка по бољ ша њи ма и 
спрем ност за про ме не је ди на га ран ци ја ста бил но сти, 
на прет ка и из вр сних ре зул та та. //

свечана сала Деканата медицинског факултета у време симпозијума о докторским студијама

>>> медицински факултет у београду  
је критички усвајао постулате болоњске 
декларације увек имајући у виду 
специфичност студија медицине, 
директиве еУ и пре свега, императив 
да ниједна реформа не сме да смањи 
стручност лекара који носе диплому 
ове образовне установе <<<
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Б
ра ћа по те лу, ро дом из ази је, „све ти ко зма и Да-
мјан, си ја ли су до брим де ли ма, па до би ше од Бо-
га дар ис це ље ња и да ро ва ше здра вље и ду ша ма 
и те ли ма ле че ћи сва ку сла бост и сва ку не моћ“ 

за пи сао је вла ди ка ни ко лај ве ли ми ро вић.
срп ска пра во слав на цр ква и вер ни ци обе ле жа ва ју 14. 

но вем бар пра зник све тих вра ча ко зме и Да мја на. ле-
ка ри их сла ве као за штит ни ке сво је про фе си је.

ле кар ска ко мо ра ср би је је успо ме ну на све те ле ка ре 
про сла ви ла тог да на као сво ју кр сну сла ву.

По шту ју ћи до го вор усво јен по осни ва њу лкс, да се 
до ма ћи ни сла ве сва ке го ди не сме њу ју по ре ги о ни ма, 
ово го ди шњи до ма ћин сла ве би ла је ре ги о нал на ко мо-
ра вој во ди не на че лу са сво јим пред сед ни ком проф. др 
Бра ни сла вом Пе рин.

Пр вом де лу свет ко ви не при су ство вао је ве ли ки број 
ле ка ра, та ко да су их скром не про сто ри је ле кар ске ко-
мо ре је два ус пе ле да при ме. сле де ћи све та пра ви ла, 
уз све ча но по ја ње, све ште ник из ваз не сењ ске цр кве је 

оба вио све ча но се че ње ко ла ча. Част да сле де ће го ди-
не бу де до ма ћин сла ве до био је др алек сан дар ра до са-
вље вић, пред сед ник ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ју-
го и сточ ну ср би ју са се ди штем у ни шу.

свет ко ви ни су уз чла но ве лкс при су ство ва ли ува же-
ни го сти као што су, др жав ни се кре тар Ми ни стар ства 
ди ја спо ре прим. др Пре драг то јић, пред сед ник срп ског 
ле кар ског дру штва ака де мик проф. др радоје Чо ло вић 
и проф. др Драган Делић, председник здравственог 
савета србије.

Пра зник је био леп по вод да се ве че про ве де у сла вље-
њу на дру ги на чин. Пра ви ам би јент за то био је центар 
лепих уметности „Гвар не ри ус“. ре ги о нал на ко мо ра вој-
во ди не, као до ма ћин је до ве ла из но вог са да там бу ра-
шки ор ке стар, ко ји је за по чео му зи ком ко ја ка рак те ри-
ше под не бље ода кле по ти чу, али су за укус свих го сти ју 
сви ра ли и уз по др шку при сут них пе ва ли пе сме  свих 
на ших кра је ва. Го сте је уве се ља вао и глу мац „ани ма-
тор“, ко ји је до шао са до ма ћи ни ма. Др Н. р-м.

председник српског лекарског друштва, директорка Лекарске коморе србије и председник рЛк Војводине

>>>> СВЕТЕ ВрАчЕ КОзму и ДАмјАнА лЕКАри 
СлАВЕ КАО зАШТиТниКЕ СВОјЕ прОфЕСијЕ 

Крсна слава ЛКС
овоГоДиШњи ДоМаЋин славе Била реГионална коМора војвоДине 
на Челу са својиМ ПреДсеДникоМ Проф. Др БраниславоМ ПериноМ
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гости на слави Лкс стигли су из целе србије

Др Добривоје Лазаревић, проф. др милош Јовановић 
и др гордана пантелић с тамбурашима су стигли и звуци домаћина
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Незаборавни тренуци дружења лекара

с тамбурашима су стигли и звуци домаћина
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МеДицински форуМ јуГоистоЧне евроПе

иДеја рођена 
у оХриДу
// форуМ је основан званиЧно 2005.ГоДине неПосреДно После јуБиларне 
скуПШтине БуГарскоГ лекарскоГ савеза // Постоје велика оЧекивања, 
Да Ће разМена искустава Међу ЧланицаМа, ПоМоЋи Да се изБеГне 
Понављање истиХ ГреШака и Да Ће се у БуДуЋности из свиХ тиХ скуПова 
извуЋи оДређена Позитивна и ПриМењива искуства //

Део учесника медицинског форума Југоисточне Европе одржаног децембра ове године у скопљу
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у 
вре ме одр жа ва ња јед ног кон гре са ле ка ра Ма-
ке до ни је пре се дам го ди на на охри ду ро ди ла 
се иде ја о фор ми ра њу фо ру ма ре ги о нал них ле-
кар ских асо ци ја ци ја ју го и сточ не евро пе. иде ја 

о ор га ни зо ва њу фо ру ма на ста ла је спон та но, ве ро ват-
но због пре по зна тљи вих слич но сти.

све нас у ре ги о ну пра те исти про бле ми, сви има мо 
слич не на сле ђе не здрав стве не си сте ме и сви про ла зи-
мо кроз, по себ но за здрав ство, те жак, ду го тра јан тран-
зи ци о ни про цес

фо рум је осно ван зва нич но 2005. го ди не не по сред-
но по сле ју би лар не скуп шти не Бу гар ског ле кар ског са-
ве за. као осни ва чи сло ве Ма ке до ни ја, Бу гар ска, Грц ка 
и ал ба ни ја. убр зо су се при дру жи ли цр на Го ра и сло-
ве ни ја. ср би ја је по зва на у члан ство у ле то 2010. и де-
цем бра 2010. је под не ла сво ју при ступ ни цу. исто су на-
ја ви ли ру му ни ја, тур ска, укра ји на, ре пу бли ка срп ска 

и Бо сна и Хер це го ви на. фо рум по пра ви лу за се да у вре-
ме одр жа ва ња ве ћих струч них ску по ва, кон гре са, у јед ној 
од зе ма ља чла ни ца.

на са стан ци ма фо ру ма су пре вас ход но за сту пље не 
те ме од за јед нич ког ин те ре са, под но се се та ко зва ни на-
ци о нал ни из ве шта ји, ко ји при ка зу ју ста ње ре фор ми у 
здрав стве ном си сте му у по је ди ним зе мља ма, етич ке 
про бле ме у здрав ству, при ме не за ко на о пра ви ма па-
ци је на та, рас пра вља се о пра ви ма ле ка ра и на рав но о 
без бед но сти па ци је на та у здрав стве ном си сте му.

По сто је ве ли ка оче ки ва ња, да ће раз ме на ис ку ста ва 
ме ђу чла ни ца ма, по мо ћи да се по од ре ђе ним пи та њи-
ма из бег не по на вља ње истих гре ша ка и да ће се у бу-
дућ но сти из свих тих ску по ва из ву ћи од ре ђе на по зи-
ти ван и при ме њи ва ис ку ства. 

на јед ном од са ста на ка то ком 2009. го ди не до шло 
се до за кључ ка да је фо рум број ча но осна жио и да 
је вре ме да ор га ни зу је кон грес ви со ког струч ног ни-
воа, ко ји би био акре ди то ван од европ ског ко ми те та 
за акре ди та ци ју кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци-
је (еассМе)

Пр ви кон грес је одр жан сеп тем бра 2010. у Бу гар ској, 
на злат ним Пја сци ма код вар не уз ве ли ку по др шку ре-
ги о нал не кан це ла ри је свет ске здрав стве не ор га ни за-
ци је (Wно) и свет ске али јан се за без бед ност па ци је-
на та, за сту пље ном сво јим пред став ни ком за евро пу. 
кон грес је био вред но ван са 15 кМе по е на..

те ме из обла сти хи пер тен зи је, ди а бе те са, пре ко мер-
не те жи не, ме та бо лич ног син дро ма, алер ги ја, ауто и му-
них бо ле сти и он ко ло ги је пре зен то ва ли су на пле нар-
ним сед ни ца ма вр хун ски струч ња ци из 14 зе ма ља. на 
окру глим сто ло ви ма ди ску то ва ло се о без бед но сти па-
ци јен та и еко ном ско-фи нан сиј ској кри зи и ње ном ути-
ца ју на функ ци о ни са ње здрав стев ног си сте ма.

По за вр ше ном кон гре су за се дао је фо рум, на че ло ко-
јег је из абра но но во ру ко вод ство др. мед. сци ан дреј ке-
ха јов и проф. др јо ван то фо ски.

сле де ће за се да ње фо ру ма се од ви ја ло у ско пљу 3.де-
цем бра 2010, дан по сле ве ли ке про сла ве 65.го ди на по-
сто ја ња Ма ке дон ског ле кар ског дру штва.

у при су ству пред став ни ка свих зе ма ља чла ни ца фо-
ру ма од лу че но је да се II кон грес одр жи по но во у Бу-
гар ској код вар не у сеп тем бру 2011. го ди не. оба вље ни 
су пре ли ми нар ни до го во ри око из бо ра те ма. До не та је 
од лу ка о фор ми ра њу два ко ми те та, је дан за еко но ми-
ју и здрав стве не про јек те и дру ги за кМе/цПр, ме ди-
цин ску ети ку и без бед ност па ци јен та.

Sе еМF има ве ли ке ам би ци је што се ти че ква ли те-
та кон гре са и же ли да у рад кон гре са укљу чи сто ви ше 
уче сни ка, вр хун ских струч ња ка.

 Др Н. р-м.
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Бе о гра ду, по след њег ок то бра ског ви кен да, у 
До му вој ске ср би је, одр жан је је се њи фе сти-
вал здра вља, чи ји је је дан од по кро ви те ља би-
ла ле кар ска ко мо ра ср би је. Пре не што ви ше од 

осам ме се ци по кре нут је Про је кат фе сти вал здра вља, 
ко ји има из у зет но ва жну ми си ју – да што ви ше љу ди 
стек не здра ве жи вот не на ви ке, да се до би је што ви ше 
ин фор ма ци ја у ци љу уна пре ђе ња здрав стве не кул ту-
ре и да се на јед ном ме сту про на ђу са др жа ји, ко ји ће 
по мо ћи да се уна пре ди ква ли тет жи во та. 

Про лећ ни фе сти вал здра вља, ко ји је та да за по чео свој 
пут здрав стве ног про све ће ња, по кре нуо је мно га пи та-
ња и от крио но ве ме то де, тех ни ке и на чи не за по бољ-
ша ње ква ли те та жи во та, а са мим тим и по ста вио осно-
ве за по ди за ње здрав стве не кул ту ре.

то ис ку ство ис ко ри сти ли смо да про ме ни мо све оно 
што ни је ва ља ло и јос ви ше уна пре ди мо оно чи ме смо 
би ли за до вољ ни. Пр ви фе сти вал здра вља ор га ни зо-
ван је под сло га ном „уве ди мо здрав стве но вас пи та ње 
у основ не шко ле“, ка да је еми си ја Бе о град здрав град 
ртв сту до Б до би ла спе ци јал но при зна ње за про мо ци-
ју здра вља и на пор да се схва ти ко ли ко је ва жна уло га 
шко ле и по ро ди це у сти ца њу здра вих на ви ка и у кре-
и ра њу здра вог на чи на жи во та.

због до брог, прет ход ног ис ку ства, ово го ди сњи је се-
њи фе сти вал здра вља ве ли ки део са др жа ја и пре да-
ва ња по све ћен је мла дим ро ди те љи ма и они ма ко ји 
то на ме ра ва ју да по ста ну, здра вљу бе ба и ма ли ша на, 
труд но ћи и по ро ђа ји ма, здра вој ис хра ни у труд но ћи. 
ни су би ли за бо ра вље ни ни нај ста ри ји су гра ђа ни, ко-
ји су мо гли да про ве ре здрав стве но ста ње, да из ме ре 
ни во ше ће ра у кр ви, да утвр де бодy мас индеx, да оба-
ве ра зна те сти ра ња и са зна ју ка ко мо гу да пре ве ни-
ра ју обо ље ња.

сло ган фе сти ва ла био је „за зДра во По тоМ ство“ 
па је ве ли ки део са др жа ја и пре да ва ња био по све ћен 
здра вој хра ни, раз ли чи тим на чи ни ма ис хра не, до бро-
би ти из бо ра пра вих на мир ни ца по ор га ни зам, здра вим 
ди је та ма и на чи ни ма мр ша вље ња, као и то ме ко ли ко 
здра ва хра на мо же да до при не се од бра ни од ра зних бо-
ле сти, ка ква се је ла пре по ру чу ју за труд ни це, де цу, љу-
де ко ји се на ла зе у зре лом до бу, за оне ко ји има ју про-
бле ма са не ким обо ље њи ма.

због ве ли ког ин те ре со ва ња јав но сти за област ре ге-
не ра тив не ме ди ци не, део пре да ва ња био је по све ћен 
и те ма ма ко је се ба ве овом те ма ти ком, као и са др жа-
ји ма из ра зних обла сти ме ди ци не, са по себ ним освр-
том на област мен тал ног здра вља.

јесењи фестивал зДравља оДржан у БеоГраДу

за зДраво ПотоМство
// велики Део ПреДавања ПосвеЋен зДравој Храни, разлиЧитиМ 
наЧиниМа исХране, ДоБроБити изБора ПравиХ наМирница По орГанизаМ, 
зДравиМ ДијетаМа и наЧиниМа МрШављења, као и тоМе колико зДрава 
Храна Може Да ДоПринесе оДБрани оД разниХ Болести, каква се јела 
ПреПоруЧују за труДнице, Децу, љуДе који се налазе у зрелоМ ДоБу //

Млади лекари на Сајму
// остварени иницијални контакти раДи Потенцијалне сараДње 
у оквиру акција које асоцијација Планира Да извеДе или ПоДржи //

асоцијација МлаДиХ лекара срБије на сајМу МеДицине „МеДиДент“

у 
Бе о гра ду је од 14 до 16 ок то бра одр жан 35. Ме-
ђу на род ни са јам Ме ди ци не „Ме ди Дент“ у Ха-
ли 4 – Бе о град ског сај ма. Де ле га ци ја асо ци ја-
ци је Мла дих ле ка ра ср би је по се ти ла је са јам 

16. ок то бра, са ци љем да упо зна из ла га че са осни ва-
њем асо ци ја ци је, ње ном ко ор ди на ци јом са ко мо ром 
ле ка ра ср би је и оства ри ини ци јал ни кон такт ра ди по-

тен ци јал не са рад ње у окви ру ак ци ја ко је асо ци ја ци ја 
пла ни ра да из ве де или по др жи.

са јам Ме ди Дент осми шљен је као ме ђу на род на из-
ло жба ме ди цин ске, ла бо ра то риј ске, сто ма то ло шке, ве-
те ри нар ске опре ме и сред ста ва, фар ма це ут ских и дру-
гих про из во да и услу га у обла сти ме ди ци не. овај са јам 
је пр ви пут одр жан 1975. го ди не, и од та да се одр жа ва 
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на је се њем фе сти ва лу уче ство ва ли су до мо ви здра-
вља, ле ка ри, фар ма це ут ске ку ће, ор ди на ци је, ин струк-
то ри фит не са и дру гих спор то ва, ко зме ти ча ри, струч ња-
ци из све та вел не са и бањ ског ту ри зма, као и они ко ји 
се ба ве здра вом ис хра ном, али и ре фе рент не здрав стве-
не ин сти ту ци је Бе о гра да и ср би је.

се кре та ри јат за здрав ство Бе о гра да био је је дан од по-
кро ви те ља, а за ин те ре со ва ни гра ђа ни мо гли су да до би-
ју про па ганд ни ма те ри јал и са ве те о здра вљу, пра вил ној 
ис хра ни, фи зич кој ак тив но сти, оства ри ва њу здрав стве-
не за шти те на те ри то ри ји Гра да. та ко ђе су мо гли да са-

зна ју о по себ ним про гра ми ма и про јек ти ма дру штве не 
бри ге за здра вље, као и да до би ју ин фор ма ци је о здрав-
стве ним уста но ва ма чи ји је осни вач град Бе о град.

Град ски за вод за јав но здра вље про мо ви сао је бес-
плат но те ле фон ско са ве то ва ли ште „Ха ло-бе ба“, чи ји је 
по кро ви тељ се кре та ри јат за здрав ство Бе о гра да, а у ко-
ме се мо гу до би ти све ин фор ма ци је и са ве ти струч ња-
ка ве за ни за не гу но во ро ђен ча ди. Гра ђа ни ма су би ле 
до ступ не бро шу ре здрав стве но-еду ка тив ног и ин фор-
ма тив ног са др жа ја, за нај ста ри је су гра ђа не – „лак ше 
до свог ле ка ра“, за тим бо јан ке за нај мла ђе са по ру ка-
ма о очу ва њу здра вља и бро шу ре на ме ње не адо ле сцен-
ти ма и мла ди ма.

фе сти ва лу здра вља при дру жио се ве ли ки број по зна-
тих лич но сти и пред став ни ка ме ди ја, ко ји су би ли про-
мо те ри ма ни фе ста ци је. они су гра ђа ни ма об ја шња ва-
ли ка ко су ус пе ли да очу ва ју сво је здра вље и ко ја је 
„тај на фор му ла“ њи хо вог успе ха. ве ли ки део са др жа-
ја и пре да ва ња на фе сти ва лу био је по све ћен мла дим 
ро ди те љи ма, здра вој труд но ћи, спре ча ва њу ком пли ка-
ци ја у труд но ћи, по сле ди ца ма пу ше ња у труд но ћи, као 
и о не го ва њу ко же то ком труд но ће.

том при ли ком је пред ста вљен рад „са ве то ва ли шта за 
мла де у пре вен ци ји зло у по тре бе пси хо ак тив них суп-
стан ци“, зна чај фи зич ке ак тив но сти, до је ња и ре дов не 
по се те сто ма то ло гу, пра вил на ре кре а ци ја, ис хра на и 
орал на хи ги је на, пре вен ци ја го ја зно сти и осте о по ро-
зе са при ка зом ве жби.

ор га ни за тор је се њег фе сти ва ла здра вља је „на ци о-
нал на асо ци ја ци ја за уна пре ђе ње и раз вој ре ге не ра-
тив не ме ди ци не“. По кро ви те љи су, из ме ђу оста лих, Ми-
ни стар ство здра вља ср би је, Ми ни стар ство омла ди не и 
спор та, Ми ни стар ство од бра не, се кре та ри јат за здрав-
ство Гра да Бе о гра да, ле кар ска ко мо ра ср би је, Cruo-Save, 
Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, аген ци ја за 
ле ко ве и ме ди цин ска сред ства ср би је, аик бан ка, цр-
ве ни крст ср би је, спорт ски са вез ср би је.

По сле успе шно ор га ни зо ва ног је се њег фе сти ва ла 
здра вља у До му вој ске ср би је у Бе о гра ду, ко ји је на и-
шао на сим па ти је и ин те ре со ва ње ве ли ког бро ја гра-
ђа на ср би је, сле де ћи Про лећ ни фе сти вал здра вља би-
ће одр жан у апри лу 2011. го ди не на истом ме сту. Да смо 
жи ви и здра ви!

 је ле на пе тро вић

??????????

јед ном го ди шње. ове го ди не се Ме ди Дент ор га ни зо вао 
под сло га ном „за здра ви ји жи вот!“.

кроз пра те ћи про грам пред ста вио је ак ту ел на струч-
на са зна ња и тех нич ка до стиг ну ћа из ра зних обла-
сти ме ди ци не, ла бо ра то риј ске ди јаг но сти ке и сто ма-
то ло ги је.

роб не гру пе за сту пље не на сај му би ле су :

• Елек тро ме ди цин ска опре ма,

• ла бо ра то риј ска тех ни ка,

• фар ма це ут ски про из во ди,

• ди јаг но сти ка,

• те ра пе у ти ка,

• фи зи о те ра пи ја/ор то пед ска тех ни ка,

• wel lness/spa опре ма и услу ге,

•  сто ма то ло шка опре ма, при бор и по тро шни ма те
ри јал,

• сте ри ли за ци ја, дез ин фек ци ја

• ме ди цин ска сред ства,
> 40
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• роб ни ар ти кли за бол ни це и до мо ве здра вља,

• рад на оде ћа, обу ћа и по сте љи на,

• бол нич ки на ме штај, ме ди цин ски ду ше ци,

• по крет не ме ди цин ске ам бу лан те и во зи ла,

• по моћ на ме ди цин ска сред ства

• сред ства и опре ма за тра ди ци о нал ну ме ди ци ну,

• ве те ри нар ска сред ства и опре ма,

• ин фор ма ци о на и ко му ни ка ци о на тех ни ка,

• струч на ли те ра ту ра и пу бли ка ци је

на сај му је уче ство ва ло укуп но 140 из ла га ча, од ко јих 
109 до ма ћа и 31 из ино стран ства од сло ве ни је, Хр ват-
ске, аустри је, ита ли је, не мач ке, Хо лан ди је, Бел ги је до 
фран цу ске, Швед ске, ја па на, ки не и ју жне ко ре је.

ове го ди не је у скло пу отво ре ног  про сто ра сај ма био 
при су тан: По крет ни Ма мо граф, до на ци ја ком па ни је 
Б92, ис пред Ха ле 4, те је свим за ин те ре со ва ним же на-
ма био до сту пан пре глед од стра не еки пе здрав стве них 
рад ни ка ко ја је де жу ра ла све вре ме тра ја ња сај ма.

Пра те ћи про грам сај ма био је ве о ма бо гат. Го сти су 
мо гли да са за на ју „но ви не у ла Бо ра то риј ској Ди-
јаГ но сти ци“ у ко ме су мо де ра то ри би ли проф. др на-
да Мај кић сингх и прим. мр сци зо ри ца Шу ма рац.

Дру штво ме ди цин ских би о хе ми ча ра ср би је пре до-
чи ло је При Ме ну стан Дар Ди зо ва ноГ По стуП ка у 
ана ли зи сПер Мо Гра Ма о че му је је го во ри ла пре да-
вач Би ља на Гли шић, спец. мед. би о хе ми је из цен тра за 
ме ди цин ску би о хе ми ју, кцс, Бе о град док су „Мар ке ри 
Би о ло Шке ре зер ве јај ни ка у По стуП ци Ма ивф-а“ 
те ма пре да ва ња ко је је одр жа ла прим. мр сци Мир ја-
на Ми ли во је вић та ко ђе из цен тра за ме ди цин ску би о-
хе ми ју, кцс, Бе о град 

у окви ру ове са јам ске ман фе ста ци је одр жа на је ра ди-
о ни ца „евроП ски Про јек ти у оБла сти зДра вља“.

Пре да ва чи су би ли  проф. др вик тор не до вић, по моћ-
ник ми ни стра за на у ку и тех но ло шки раз вој док је о 
„фП7 – мо гућ но сти фи нан си ра ња про је ка та из обла сти 
здра вља“ го во ри ла мр на та ша кец ман, из  При вред на 
ко мо ра ср би је а др игор стан ко вић, уни вер зи те та у Бе-
о гра ду о „еен мре жа, по др шка пред у зе ћи ма“

„Пре вен тив но зДрав ство у ср Би ји и евро Пи – 
ГДе је ср Би ја у оД но су на евро Пу?” би ло је пре-
да ва ње у ор га ни за ци ји Европ ског Wel lness ин сти ту те. 
Проф. др Де јан ра ко вић на ја вио је сим по зи ју му квант-
но-ин фор ма ци о не ме ди ци не 2011.„ин те гра тив ни оквир 
за квант но-ин фор ма ци о ну ме ди ци ну: од аку пунк тур-
ног си сте ма и ин ди ви ду ал не све сти до ко лек тив не све-
сти“ док је о „При ме ни хи ја лу ро на у естет ској ме ди ци-
ни“ го во ри ла др Ма ри на Мај кић, Me di ca Aest he ti ca.

Про мо ви са но је и ви ше про гра ма Ми ни стар ства 
здра вља ре пу бли ке ср би је у окви ру сај ма:

– „Про ду жи жи вот“ – по др шка про гра му тран сплан-
та ци је ор га на 

– „ср би ја про тив ра ка“ 

– „свет ски дан хра не“ – пре вен ци ја го ја зно сти 

–„тра ди ци о нал на ме ди ци на“ 

у окви ру сај ма, де ле га ти су об и шли све из ло жбе не про-
сто ре и оства ри ли кон так те или при ку пи ли ма те ри јал с 
ин фор ма ци ја ма ве за ним за де лат ност, свих из ла га ча у 
по љу ме ди цин ске опре ме и здрав ства, као и са јед ним 
де лом из ла га ћа из до ме на сто ма то ло ги је. са не ки ма од 
њих пре го ва ра но је и о по тен ци јал ној са рад њи.

Мо же мо за кљу чи ти да је ово го ди шњи Ме ди Дент, био 
вид но сла би је по се ћен, у од но су на ра ни је го ди не, и са 
мно го ма њим бро јем из ла га ча. Без об зи ра на да те окол-
но сти, за до вољ ни смо оства ре ним кон так ти ма и ви ђе-
ним са др жа јем у на ди да ће ова по се та би ти од зна ча-
ја за да љи рад асо ци ја ци је мла дих ле ка ра и ле кар ске 
ко мо ре ср би је.

Др је ле на ми лић

Један од експоната 
на сајму
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I. ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком бли же се уре ђу ју на чин и по сту пак оства ри ва

ња пра ва оси гу ра них ли ца из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, 
усло ви и на чин ко ри шће ња здрав стве не за шти те и дру гих пра ва из 
оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња код иза бра ног ле ка ра, на чин 
и по сту пак сло бод ног из бо ра иза бра ног ле ка ра, од но сно про ме не 
иза бра ног ле ка ра као и на чин до де љи ва ња, ко ри шће ња и кон тро ле 
је дин стве ног иден ти фи ка ци о ног бро ја ле ка ра.

Члан 2.
Оси гу ра ни ци из чл. 17, 22. и 23. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу 

(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 107/05 и 109/05 – ис прав ка; у да љем 
тек сту: За кон), чла но ви њи хо вих по ро ди ца као и ли ца из чла на 28. 
За ко на, оства ру ју пра ва из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња у 
скла ду са За ко ном и овим пра вил ни ком.

II. УТВР ЂИ ВА ЊЕ СВОЈ СТВА ОСИ ГУ РА НОГ ЛИ ЦА

Члан 3.
(1)  Свој ство оси гу ра ног ли ца утвр ђу је ма тич на фи ли ја ла на осно ву 

при ја ве на оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње (у да љем тек сту: 
при ја ва) ко ју под но си прав но или фи зич ко ли це у скла ду са 
За ко ном и овим пра вил ни ком.

(2)  За оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач. 1) и 2), тач. 4)8), тач. 
10), 11) и 13), тач. 15)–18), тач ка 21) и тач ка 24) За ко на, у слу
ча ју ка да је ме сто пре би ва ли шта оси гу ра ни ка на под руч ју јед не 
фи ли ја ле, а се ди ште об ве зни ка упла те до при но са на под руч ју 
дру ге фи ли ја ле, ма тич на фи ли ја ла је фи ли ја ла на чи јем под руч ју 
оси гу ра ник има пре би ва ли ште.

(3)  За оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 3) За ко на у слу ча
ју ка да по сто ји раз ли ка у ме сту пре би ва ли шта оси гу ра ни ка 
у од но су на се ди ште об ве зни ка упла те до при но са, ма тич на 
фи ли ја ла је фи ли ја ла на чи јем под руч ју је се ди ште об ве зни ка 
упла те до при но са.

(4)  За оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 14) За ко на у слу ча
ју ка да по сто ји раз ли ка у ме сту пре би ва ли шта оси гу ра ни ка у 
од но су на се ди ште об ве зни ка упла те до при но са, ма тич на фи
ли ја ла је фи ли ја ла на чи јем под руч ју је се ди ште омла дин ске, 
од но сно сту дент ске за дру ге.

(5)  Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, за оси гу ра ни ка стра ног др
жа вља ни на из чла на 17. став 1. тач. 10) и 24) За ко на, ко ји 
не ма пре би ва ли ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, ма тич на 
фи ли ја ла је фи ли ја ла на чи јем под руч ју стра ни др жа вља нин 
има бо ра ви ште.

Члан 4.
(1)  За оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач. 1) и 2), тач. 4)8), тач. 

10), 11) и 13), тач. 15)18), тач ка 21) и тач ка 24) За ко на, у слу
ча ју ка да на под руч ју фи ли ја ле по сто ји раз ли ка у ме сту пре би
ва ли шта оси гу ра ни ка и се ди шта об ве зни ка упла те до при но са, 
при ја ва на оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње под но си се пре ма 
се ди шту об ве зни ка упла те до при но са.

(2)  Став 1. овог чла на при ме њу је се и код при ја ве на оба ве зно 
здрав стве но оси гу ра ње за оси гу ра ни ка стра ног др жа вља ни на 
из чла на 17. став 1. тач. 10) и 24) За ко на, ко ји не ма пре би ва
ли ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

Члан 5.
(1)  Ли цу ко је је за по сле но код два или ви ше по сло да ва ца свој ство 

оси гу ра ни ка утвр ђу је се на осно ву при ја ве јед ног од по сло да
ва ца и из да је се са мо јед на ис пра ва о оси гу ра њу.

(2)  У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на свој ство оси гу ра ни ка утвр ђу је 
се на осно ву при ја ве ко ју под но си по сло да вац код ко га за по
сле ни ра ди ве ћи број ча со ва не дељ но.

(3)  Уко ли ко за по сле ни код по сло да ва ца ра ди исти број ча со ва 
не дељ но, свој ство оси гу ра ни ка утвр ђу је се на осно ву при ја ве 
по сло дав ца ко ји је пр ви под нео при ја ву.

Члан 6.
Под но си лац при ја ве ду жан је уз при ја ву за оси гу ра ни ке из чла на 

17. За ко на, да до ста ви:

1)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач. 1) и 2), тач. 4)–7), тач. 
9)–11), тач. 13) и 14), тач ка 16) и тач ка 24) За ко на, уго вор о ра ду, 
или акт о за сни ва њу рад ног од но са, од но сно дру ги од го ва ра
ју ћи уго вор о оба вља њу од ре ђе них по сло ва на осно ву ко јих се 
оства ру је на кна да;

2)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 3) За ко на, акт о из бо
ру, име но ва њу или по ста вље њу на функ ци ју за чи је оба вља ње 
оства ру ју за ра ду, од но сно пла ту или на кна ду за ра де;

3)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 8) За ко на, ре ше ње 
о не пла ће ном од су ству због не ге де те та до три го ди не жи во та 
док му ми ру ју пра ва и оба ве зе по осно ву ра да у скла ду са про
пи си ма о ра ду;

На осно ву чла на 141. став 4, чла на 146. став 4. и чла на 149. став 3. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу
(„Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 107/05 и 109/05  ис прав ка),

Управ ни од бор Ре пу блич ког за во да за здрав стве но оси гу ра ње,
на сед ни ци одр жа ној 11. де цем бра 2009. го ди не, до нео је

ПРА ВИЛ НИК

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. 10/10, 18/10  ис прав ка, 46/10, 52/10  ис прав ка, 80/10)
Пре чи шћен текст за кључ но са из ме на ма из Сл. гл. РС бр. 80/10  ко је су у при ме ни од 10/11/2010

(из ме не у чл.: 38а, 38б, 38в, 38г, 38д, 47, 47а, 47б, 47в, 48, 90, 97, 100, 109,123.)
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4)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 12) За ко на, по твр ду 
од На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње до до но ше ња ре ше
ња, од но сно ре ше ње На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње 
о утвр ђи ва њу пра ва на нов ча ну на кна ду по осно ву не за по
сле но сти и лич ну из ја ву оси гу ра ни ка да ће сно си ти тро шко ве 
здрав стве не за шти те за слу чај да не оства ри пра во на нов ча ну 
на кна ду;

5)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 15) За ко на, от каз 
уго во ра о ра ду или за кљу че ну рад ну књи жи цу, из ве штај о по
вре ди на ра ду, из ве штај о про фе си о нал ном обо ље њу и из ве
штај о при вре ме ној спре че но сти за рад;

6)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 17) За ко на, акт о 
упи су у ре ги стар над ле жног ор га на и акт о оба вља њу по сло
вод стве них овла шће ња и по сло ва упра вља ња;

7)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач. 18) и 19) За ко на, акт 
о ре ги стра ци ји са мо стал не де лат но сти, од но сно акт о упи су 
у ре ги стар над ле жног ор га на, од но сно по твр ду од го ва ра ју ћег 
удру же ња;

8)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 20) За ко на, акт 
о из бо ру или по ста вље њу све ште ни ка, од но сно вер ског слу
жбе ни ка;

9)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 21) За ко на, ле ги ти
ма ци ју но си о ца по љо при вред ног га здин ства из да ту од над ле
жног ор га на, или ре ше ње о утвр ђи ва њу по ре за на ка та стар ски 
при ход, или уго вор о да ва њу, од но сно узи ма њу у за куп по
љо при вред ног зе мљи шта, или уго вор о усту па њу по љо при
вред ног зе мљи шта, или по твр ду о при ја ви Фон ду пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња или лич ну из ја ву;

10)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 22) За ко на ре ше ње о 
утвр ђи ва њу пра ва на пен зи ју, од но сно пра ва на нов ча ну на кна
ду пре ма про пи си ма о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, 
од но сно до до но ше ња ре ше ња – по твр ду Фон да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње да је под нет зах тев за утвр ђи ва ње пра
ва на пен зи ју, од но сно нов ча ну на кна ду и лич ну из ја ву оси гу ра
ни ка да ће сно си ти тро шко ве здрав стве не за шти те за слу чај да 
не оства ри пра во на пен зи ју, од но сно нов ча ну на кна ду;

11)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 23) За ко на, акт 
о утвр ђи ва њу пра ва на пен зи ју или ин ва лид ни ну ино стра ног 
но си о ца оси гу ра ња;

12)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 25) За ко на, по твр ду, 
од но сно уве ре ње о шко ло ва њу или струч ном уса вр ша ва њу.

Члан 7. 
(1)  Под но си лац при ја ве ду жан је уз при ја ву за оси гу ра ни ке из 

чла на 22. За ко на, да до ста ви:

1)  за оси гу ра ни ке из чла на 22. став 1. тач ка 1) За ко на – при ја ву о 
пре би ва ли шту, из вод из ма тич не књи ге ро ђе них, а за де цу од 
15 до 26 го ди на жи во та ко ја су на шко ло ва њу и по твр ду шко ле, 
од но сно ви со ко школ ске уста но ве да су на шко ло ва њу, а за де цу 
и омла ди ну – скит ни це из при хват них ста ни ца и при хва ти ли шта 
до 15 го ди на жи во та – по твр ду или дру гу вр сту до ка за ко ји из
да је при хват на ста ни ца, од но сно при хва ти ли ште са утвр ђе ним 
иден ти фи ка ци о ним по да ци ма о том ли цу;

2)  за оси гу ра ни ке из чла на 22. став 1. тач ка 2) За ко на  при ја ву 
о пре би ва ли шту, по твр ду иза бра ног ле ка ра  ги не ко ло га о пла
ни ра њу по ро ди це, труд но ћи и по ро ђа ју, а за ма те рин ство до 
12 ме се ци на кон по ро ђа ја – из вод из ма тич не књи ге ро ђе них 
за де те;

3)  за оси гу ра ни ке из чла на 22. став 1. тач ка 3) За ко на – фо то ко
пи ју лич не кар те;

4)  за оси гу ра ни ке из чла на 22. став 1. тач ка 4) За ко на – при ја ву 
о пре би ва ли шту, акт над ле жног ор га на (ре ше ње или по твр да) 
о ин ва ли ди те ту са оце ном ле кар ске ко ми си је о по сто ја њу ин
ва ли ди те та, од но сно не до вољ ној мен тал ној раз ви је но сти, а за 
оси гу ра ни ке ко ји ма је ре ше њем оп штин ског ор га на упра ве над
ле жног за бо рач ку и ин ва лид ску за шти ту утвр ђен ин ва ли ди тет 
у скла ду са за ко ном – при ја ву о пре би ва ли шту и ре ше ње над
ле жног ор га на о ин ва ли ди те ту;

5)  за оси гу ра ни ке из чла на 22. став 1. тач ка 5) За ко на – при ја ву о 
пре би ва ли шту и ми шље ње ле кар ске ко ми си је да се оси гу ра ник 
ле чи од на ве де них обо ље ња, од но сно да је пру же на ме ди цин
ска по моћ би ла хит на, од но сно по твр ду здрав стве не уста но ве 

да је ли це да ва лац, од но сно при ма лац тки ва и ор га на;
6)  за оси гу ра ни ке из чла на 22. став 1. тач ка 6) За ко на – по твр ду 

ста ре ши не ма на сти ра;
7)  за оси гу ра ни ке из чла на 22. став 1. тач ка 7) За ко на – при ја ву 

о пре би ва ли шту и акт над ле жног ор га на (ре ше ње) ко јим је 
при зна то пра во на ма те ри јал но обез бе ђе ње по про пи си ма о 
со ци јал ној за шти ти, од но сно по про пи си ма о за шти ти бо ра ца, 
вој них ин ва ли да и ци вил них ин ва ли да ра та;

8)  за оси гу ра ни ке из чла на 22. став 1. тач ка 8) За ко на – при ја ву о 
пре би ва ли шту и акт над ле жног ор га на (ре ше ње) ко јим је при
зна то пра во на стал ну нов ча ну по моћ као и по моћ за сме штај у 
уста но ву со ци јал не за шти те или у дру гу по ро ди цу по про пи си
ма о со ци јал ној за шти ти, а за де цу без ро ди тељ ског ста ра ња, 
за ко ју над ле жни ор ган ни је до нео акт (ре ше ње) о сме шта ју 
у уста но ву со ци јал не за шти те или у дру гу по ро ди цу – по твр ду 
или дру гу вр сту до ка за над ле жног ор га на са утвр ђе ним иден
ти фи ка ци о ним по да ци ма о де те ту, до до но ше ња ре ше ња;

9)  за оси гу ра ни ке из чла на 22. став 1. тач ка 9) За ко на – при ја ву 
о пре би ва ли шту, фо то ко пи ју рад не књи жи це, из ја ву о чла но
ви ма по ро ди це и при хо ди ма по чла ну по ро ди це и до каз да 
је ме сеч ни из нос при хо да под но си о ца при ја ве ис под цен зу са 
про пи са ног ак том из чла на 22.став 2. За ко на;

10)  за оси гу ра ни ке из чла на 22. став 1. тач ка 10) За ко на – при ја ву 
о пре би ва ли шту и по твр ду о слу же њу вој ног ро ка хра ни о ца 
по ро ди це, од но сно по твр ду над ле жног ор га на да је члан по
ро ди це ко ри сник по мо ћи;

11)  за оси гу ра ни ке из чла на 22. став 1. тач ка 11) За ко на – лич ну 
из ја ву да је ли це ром ске на ци о нал но сти и при ја ву бо рав ка, 
од но сно лич ну из ја ву о ме сту при вре ме ног бо рав ка;

12)  за оси гу ра ни ке из чла на 22. став 4. За ко на – фо то ко пи ју из бе
глич ке ле ги ти ма ци је, од но сно фо то ко пи ју ле ги ти ма ци је прог на
ног ли ца, из ја ву о чла но ви ма по ро ди це и при хо ди ма по чла ну 
по ро ди це и до каз да је ме сеч ни из нос при хо да под но си о ца 
при ја ве ис под цен зу са про пи са ног ак том из чла на 22. став 
2. За ко на.

(2) Оси гу ра ни ци из ста ва 1. овог чла на ко ји има ју лич ну кар ту, ни су 
ду жни да, уз при ја ву, под но се и при ја ву о пре би ва ли шту.

(3)  Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, под но си лац при ја ве ду жан 
је да, за де цу и омла ди ну – скит ни це из при хват них ста ни ца 
и при хва ти ли шта ста ри је од 15 го ди на жи во та, у за ви сно сти 
од осно ва оси гу ра ња из чла на 22. За ко на, уз при ја ву, уме сто 
из во да из ма тич не књи ге ро ђе них и при ја ве о пре би ва ли шту, 
од но сно бо ра ви шта, до ста ви по твр ду или дру гу вр сту до ка
за ко ји из да је при хват на ста ни ца, од но сно при хва ти ли ште са 
утвр ђе ним иден ти фи ка ци о ним по да ци ма о том ли цу.

(4)  Ка да се уз при ја ву, из ста ва 1. овог чла на, као до каз под но си 
фо то ко пи ја ис пра ве, на увид се до ста вља и њен ори ги нал.

(5)  Под но си лац при ја ве из ста ва 1. тач. 1)–12) овог чла на, ду жан 
је да уз при ја ву до ста ви и лич ну из ја ву да не ма осно ва за оба
ве зно здрав стве но оси гу ра ње по чла ну 17. За ко на или као 
члан по ро ди це оси гу ра ни ка.

Члан 8.
За ли ца ко ја се укљу чу ју у оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње из 

чла на 23. За ко на и чла но ве њи хо вих по ро ди ца, ис пра ве ко је се 
под но се уз при ја ву про пи са не су оп штим ак том Ре пу блич ког за во
да за здрав стве но оси гу ра ње (у да љем тек сту: Ре пу блич ки за вод), 
ко јим се уре ђу је на чин и по сту пак укљу чи ва ња у оба ве зно здрав
стве но оси гу ра ње.

Члан 9. 
(1) За чла но ве уже по ро ди це оси гу ра ни ка из чл. 17. и 22. За ко на, 

под но си лац при ја ве ду жан је уз при ја ву да до ста ви:

1)  за су пру жни ка – из вод из ма тич не књи ге вен ча них, а за раз
ве де ног су пру жни ка – суд ску од лу ку ко јом је утвр ђе но пра во 
на из др жа ва ње;

2)  за ван брач ног су пру жни ка – ове ре ну из ја ву ван брач них парт
не ра да по сто ји трај ни ја за јед ни ца жи во та из ме ђу њих (две и 
ви ше го ди на), као и да не по сто је за ко ном про пи са не брач не 
смет ње, ове ре ну из ја ву два све до ка да ван брач на за јед ни
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ца тра је ду же од две го ди не, да ту пред над ле жним ор га ном, 
ове ре ну фо то ко пи ју лич не кар те из ко је се мо же ви де ти да је 
при ја ва пре би ва ли шта за оба ван брач на парт не ра на за јед
нич кој адре си;

3)  за де те ро ђе но у бра ку или ван бра ка – из вод из ма тич не књи
ге ро ђе них;

4)  за усво је но де те – од лу ку над ле жног ор га на о усво је њу;
5)  за па стор ка – из вод из ма тич не књи ге ро ђе них за де те и из вод 

из ма тич не књи ге вен ча них за ро ди те ља;
6)  за де те узе то на из др жа ва ње – од лу ку над ле жног ор га на о 

утвр ђи ва њу оба ве зе из др жа ва ња.

(2) За де те из ста ва 1. овог чла на ко је је ста ри је од 18 го ди на, а 
на ла зи се на шко ло ва њу, нај ка сни је до на вр ше них 26 го ди на жи во
та по треб но је до ста ви ти и по твр ду шко ле, од но сно ви со ко школ ске 
уста но ве да је на шко ло ва њу.

(3) За де те из чла на 26. став 2. За ко на, по треб но је до ста ви ти 
оце ну ле кар ске ко ми си је ма тич не фи ли ја ле.

(4) За де те из чла на 26. став 3. За ко на по треб но је до ста ви ти на
лаз ор га на ве шта че ња по про пи си ма о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу.

(5) За де те из чла на 26. став 4. За ко на по треб но је до ста ви ти на лаз 
ор га на ве шта че ња по про пи си ма о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу
ра њу и акт о из др жа ва њу по про пи си ма о по ро дич ној за шти ти.

Члан 10. 
(1) За чла но ве ши ре по ро ди це оси гу ра ни ка из чла на 17. За ко на, 

под но си лац при ја ве ду жан је уз при ја ву да до ста ви:

1)  за ро ди те ље – из вод из ма тич не књи ге ро ђе них за оси гу ра ни ка 
пре ко ког тре ба да оства ре пра ва из оба ве зног здрав стве ног 
оси гу ра ња;

2)  за очу ха, ма ће ху – из вод из ма тич не књи ге ро ђе них за оси
гу ра ни ка пре ко ко јег тре ба да оства ре пра ва из оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња и из вод из ма тич не књи ге вен ча них 
за ро ди те ља;

3)  за усво ји те ља – акт о усво је њу, од но сно из вод из ма тич не књи
ге ро ђе них;

4)  за де ду и ба бу – из вод из ма тич не књи ге ро ђе них за оси гу ра ни ка 
пре ко ко јег тре ба да оства ре пра ва из оба ве зног здрав стве ног 
оси гу ра ња и из вод из ма тич не књи ге ро ђе них ро ди те ља оси
гу ра ни ка;

5)  за уну чад – из во де из ма тич них књи га ро ђе них као до ка зе о 
срод ству;

6)  за бра ћу и се стре – из во де из ма тич них књи га ро ђе них као 
до ка зе о срод ству и акт о из др жа ва њу у сми слу про пи са о по
ро дич ној за шти ти, на лаз ор га на ве шта че ња по про пи си ма о 
пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу.

(2) За ли ца из ста ва 1. тач. 1–4. овог чла на, по треб но је до ста ви ти 
и акт о из др жа ва њу по про пи си ма о по ро дич ној за шти ти, а у слу ча
ју да су та ли ца мла ђа од 65 го ди на и на лаз ор га на ве шта че ња по 
про пи си ма о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу.

Члан 11.
За ли ца из чла на 28. став 1. За ко на, под но си лац при ја ве ду жан 

је уз при ја ву да до ста ви:

1)  за ли ца из чла на 28. став 1. тач ка 1) – по твр ду шко ле, од но сно 
ви со ко школ ске уста но ве да је ли це на оба ве зном про из вод ном 
ра ду, про фе си о нал ној прак си или прак тич ној на ста ви;

2)  за ли ца из чла на 28. став 1. тач ка 2) – уго вор о во лон тер ском 
ра ду;

3)  за ли ца из чла на 28. став 1. тач ка 3) – уго вор о при вре ме ним 
и по вре ме ним по сло ви ма пре ко омла дин ске, од но сно сту дент
ске за дру ге;

4)  за ли ца из чла на 28. став 1. тач ка 4) – по твр ду над ле жне ор
га ни за ци је за за по шља ва ње да је ли це упу ће но на до дат но 
обра зо ва ње и обу ку;

5)  за ли ца из чла на 28. став 1. тач ка 5) – по твр ду ор га ни за то ра јав
них ра до ва да је ли це уче сник ор га ни зо ва них јав них ра до ва;

6)  за ли ца из чла на 28. став 1. тач ка 6) – по твр ду над ле жног ор
га на да је ли це уче сник у ак ци ји спа са ва ња;

7)  за ли ца из чла на 28. став 1. тач ка 7) – по твр ду ва тро га сне слу
жбе да је ли це ан га жо ва но у ва тро га сној слу жби за га ше ње 
по жа ра или је на обу ци у ва тро га сној слу жби;

8)  за ли ца из чла на 28. став 1. тач ка 8) – по твр ду над ле жног 
ор га на да је ли це на оспо со бља ва њу и об у ча ва њу за по тре бе 
од бра не зе мље;

9)  за ли ца из чла на 28. став 1. тач ка 9) – по твр ду ор га ни за то ра 
јав ног ску па да је ли це ан га жо ва но на обез бе ђи ва њу јав ног 
ску па, кул тур них и спорт ских до га ђа ја и дру гих јав них оку пља
ња гра ђа на;

10)  за ли ца из чла на 28. став 1. тач ка 10) – по твр ду над ле жног 
ор га на да ли це ко је је на из др жа ва њу ка зне за тво ра ра ди у 
при вред ној је ди ни ци за во да или на дру гом ме сту ра да.

Члан 12.
(1) Под но си лац при ја ве из чл. 6, 9, 10. и 11. овог пра вил ни ка, ду

жан је да уз при ја ву до ста ви и фо то ко пи ју лич не кар те као и лич ну 
кар ту на увид.

(2) Ка да пр ви пут при ја вљу је оси гу ра ни ка у сва кој од фи ли ја ла 
Ре пу блич ког за во да, под но си лац при ја ве на оси гу ра ње из чла на 
6. овог пра вил ни ка, ду жан је да, уз при ја ву на оси гу ра ње, под не се 
обра зац ОПД за при ја ву, про ме ну и од ја ву по сло ва ња.

(3) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, за прав не су бјек те ко ји се ре
ги стру ју код Аген ци је за при вред не ре ги стре, по дат ке са др жа не у 
обра сцу ОПД, Ре пу блич ком за во ду до ста вља Аген ци ја за при вред не 
ре ги стре по слу жбе ној ду жно сти.

Члан 13.
(1) На осно ву при ја ве и до ка за на ве де них у чла ну 6. овог пра вил

ни ка, свој ство оси гу ра ни ка сти че се:

1)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач. 1), 2), тач. 4)7), тач. 
9)–11), тач ка 16) и тач ка 24) За ко на, да ном за сни ва ња рад
ног од но са;

2)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 3) За ко на, да ном 
из бо ра, име но ва ња или по ста вље ња;

3)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 8) За ко на, да ном 
по чет ка ко ри шће ња не пла ће ног од су ства због не ге де те та до 
три го ди не жи во та;

4)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 12) За ко на, да ном 
утвр ђи ва ња пра ва на нов ча ну на кна ду по осно ву не за по сле
но сти од На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње;

5)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач. 13) и 14) За ко на, да
ном по чет ка оба вља ња при вре ме них и по вре ме них по сло ва, 
од но сно да ном за кљу че ња уго во ра;

6)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 15) За ко на, на ред ног 
да на од да на пре стан ка рад ног од но са;

7)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 17) За ко на, да ном 
до но ше ња ак та о упи су у ре ги стар над ле жног ор га на, од но сно 
да ном до но ше ња ак та о оба вља њу по сло вод стве них овла шће
ња и по сло ва упра вља ња;

8)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач. 18) и 19) За ко на, 
да ном по чет ка оба вља ња са мо стал не де лат но сти, од но сно 
упи са у од го ва ра ју ћи ре ги стар, од но сно да ном учла ње ња у 
од го ва ра ју ће удру же ње;

9)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 20) За ко на, да ном 
по ста вље ња све ште ни ка, од но сно вер ског слу жбе ни ка;

10)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 21) За ко на, да ном 
под но ше ња при ја ве;

11)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач. 22) и 23) За ко на, да
ном пен зи о ни са ња;

12)  за оси гу ра ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 25) За ко на, да ном 
по чет ка шко ло ва ња, од но сно струч ног уса вр ша ва ња.

(2) На осно ву при ја ве и до ка за на ве де них у чла ну 7. овог пра
вил ни ка, свој ство оси гу ра ни ка из чла на 22. За ко на, сти че се да ном 
под но ше ња при ја ве.

(3) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, свој ство оси гу ра ни ка из чла на 
22. став 1. тач ка 5) За ко на у ве зи са пру жа њем хит не ме ди цин ске 
по мо ћи, сти че се да ном пру жа ња хит не ме ди цин ске по мо ћи.

(4) Свој ство чла на по ро ди це оси гу ра ни ка из ст. 1. и 2. овог чла на, 
сти че се да ном под но ше ња при ја ве.
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Члан 14.
Уз при ја ву про ме не у то ку оси гу ра ња под но си о ци при ја ве ду жни 

су да ма тич ној фи ли ја ли до ста ве од го ва ра ју ће до ка зе у за ви сно сти 
од то га ко ји се по да так ме ња.

Члан 15.
(1) Уз од ја ву са оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, под но си о ци 

од ја ве ду жни су да ма тич ној фи ли ја ли до ста ве до каз на осно ву ко га 
оси гу ра ном ли цу пре ста је основ по ко ме је то свој ство при зна то.

(2) Уз од ја ву са оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња у скла ду са 
чла ном 20. За ко на, оси гу ра ник  по љо при вред ник под но си сле
де ће до ка зе:

1)  оце ну ле кар ске ко ми си је ма тич не фи ли ја ле да је не спо со бан за 
са мо стал ни рад и оства ри ва ње при хо да;

2)  по твр ду фон да пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња да ни је 
оства рио пра во на пен зи ју;

3)  до каз да су при хо ди оси гу ра ни ка ис под при хо да утвр ђе них ак
том из чла на 22. став 2. За ко на.

Члан 16.
(1) При ја ву, при ја ву про ме не и од ја ву са оба ве зног здрав стве ног 

оси гу ра ња, за оси гу ра ни ке из чла на 3. став 2. овог пра вил ни ка, под
но си лац при ја ве мо же да под не се и фи ли ја ли на чи јем под руч ју је 
се ди ште об ве зни ка упла те до при но са, од но сно се ди ште по слов не 
је ди ни це.

(2) Фи ли ја ла ко јој је под не та при ја ва, при ја ва про ме не или од ја ва 
са оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња из ста ва 1. овог чла на, ду жна 
је да истог да на ма тич ној фи ли ја ли до ста ви при ја ву, при ја ву про ме не, 
од но сно од ја ву са оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња.

III.  ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРА ВА ИЗ ОБА ВЕ ЗНОГ 
ЗДРАВ СТВЕ НОГ ОСИ ГУ РА ЊА

1. Оства ри ва ње пра ва на здрав стве ну за шти ту

Члан 17. 
(1) Оси гу ра но ли це оства ру је здрав стве ну за шти ту у здрав стве ној 

уста но ви, од но сно код дру гог да ва о ца здрав стве них услу га (у да
љем тек сту: здрав стве на уста но ва), ко ја има се ди ште на под руч ју 
ма тич не фи ли ја ле са ко јим је за кљу чен уго вор о пру жа њу здрав
стве не за шти те.

(2) Оси гу ра но ли це оства ру је здрав стве ну за шти ту и код здрав
стве не уста но ве, од но сно код дру гог да ва о ца здрав стве них услу га 
ван под руч ја ма тич не фи ли ја ле под усло ви ма про пи са ним За ко ном 
и овим пра вил ни ком.

(3) Оси гу ра но ли це оства ру је здрав стве ну за шти ту на осно ву 
ове ре не здрав стве не књи жи це или ове ре не по твр де о ко ри шће њу 
здрав стве не за шти те (у да љем тек сту: ис пра ва о оси гу ра њу).

(4) У слу ча ју да ис пра ва о оси гу ра њу ни је ове ре на, због то га што 
до спе ли до при нос за оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње ни је пла
ћен, од но сно ни је пла ћен у це ли ни, пра во на здрав стве ну за шти ту 
оси гу ра но ли це мо же да ко ри сти са мо у слу ча ју хит не ме ди цин ске 
по мо ћи.

1.1. Здрав стве на за шти та код здрав стве них уста но ва ко је 
оба вља ју здрав стве ну де лат ност на при мар ном ни воу

Члан 18. 
Оси гу ра ном ли цу обез бе ђу је се пра во на сло бо дан из бор здрав

стве не уста но ве са ко јом је ма тич на фи ли ја ла за кљу чи ла уго вор о 
пру жа њу здрав стве не за шти те, од но сно сло бо дан из бор ле ка ра (у 
да љем тек сту: иза бра ни ле кар) у скла ду са За ко ном и овим пра
вил ни ком.

Из бор иза бра ног ле ка ра

Члан 19. 
(1) Иза бра ни ле кар у сми слу чла на 18. овог пра вил ни ка је:

(1)  док тор ме ди ци не или док тор ме ди ци не спе ци ја ли ста за област 
оп ште ме ди ци не, од но сно спе ци ја ли ста ме ди ци не ра да,

(2) док тор ме ди ци не спе ци ја ли ста пе ди ја три је,
(3) док тор ме ди ци не спе ци ја ли ста ги не ко ло ги је,
(4) док тор сто ма то ло ги је.
(2) Оси гу ра но ли це мо же да има са мо јед ног иза бра ног ле ка ра из 

гра на ме ди ци не на ве де них у ста ву 1. овог чла на.
(3) Оси гу ра но ли це би ра иза бра ног ле ка ра, и то:

–  оси гу ра но ли це жен ског по ла ста ри је од 15 го ди на жи во та, по ред 
иза бра ног ле ка ра из ста ва 1. тач ка (1), од но сно тач ке (2) овог 
чла на, има и иза бра ног ле ка ра док то ра ме ди ци не спе ци ја ли сту 
ги не ко ло ги је;

–  де те школ ског уз ра ста до за вр шет ка сред ње шко ле, има иза
бра ног ле ка ра из ста ва 1. тач ка (2) овог чла на, од но сно док то
ра ме ди ци не у слу жби за здрав стве ну за шти ту де це школ ског 
уз ра ста до ма здра вља;

–  де те до на вр ше них 18 го ди на жи во та, по ред иза бра ног ле ка ра 
из ста ва 1. тач ка (2) овог чла на, има иза бра ног ле ка ра док то ра 
сто ма то ло ги је;

–  оси гу ра но ли це ста ри је од 65 го ди на жи во та, по ред иза бра ног 
ле ка ра из ста ва 1. тач ка (1), од но сно тач ке (3) овог чла на, има 
иза бра ног ле ка ра док то ра сто ма то ло ги је;

–  же на у ве зи са труд но ћом и 12 ме се ци по сле по ро ђа ја; оси гу
ра но ли це пре тран сплан та ци је бу бре га, од но сно опе ра ци је на 
ср цу; у пре о пе ра тив ном и по сто пе ра тив ном трет ма ну ма лиг них 
бо ле сти мак си ло фа ци јал ног пре де ла; оси гу ра но ли це са уро ђе
ним и сте че ним те жим де фор ми те том ли ца и ви ли це у окви ру 
пре о пе ра тив ног и по сто пе ра тив ног трет ма на; оси гу ра но ли це у 
окви ру пост ту мор ске ре ха би ли та ци је и ре кон струк ци је, мо же да 
има иза бра ног ле ка ра док то ра сто ма то ло ги је;

–  оси гу ра но ли це ко је је у тер ми нал ној фа зи бо ле сти, не по крет но, 
од но сно по крет но уз по моћ дру гих ли ца, у за ви сно сти од го ди на 
жи во та, има иза бра ног ле ка ра из ста ва 1. тач. (1) или (2) овог 
чла на у слу жби кућ ног ле че ња, ако је слу жба кућ ног ле че ња 
ор га ни зо ва на у здрав стве ној уста но ви ко ја оба вља здрав стве ну 
де лат ност на при мар ном ни воу.

(4) Ле кар из ста ва 1. овог чла на као оси гу ра но ли це ду жан је да 
иза бе ре дру гог ле ка ра као свог иза бра ног ле ка ра у скла ду са За
ко ном и овим пра вил ни ком.

(5) Оси гу ра но ли це би ра иза бра ног ле ка ра, по пра ви лу, код здрав
стве не уста но ве на под руч ју ма тич не фи ли ја ле.

Члан 20. 
У оства ри ва њу пра ва из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња за 

оси гу ра на ли ца из чла на 19. овог пра вил ни ка, над ле жна је ле кар ска 
ко ми си ја ма тич не фи ли ја ле пре ма се ди шту здрав стве не уста но ве у 
ко јој оси гу ра но ли це има иза бра ног ле ка ра.

Члан 21. 
Из у зет но од чла на 19. став 5. овог пра вил ни ка:

1)  оси гу ра но ли це сме ште но у уста но ву со ци јал не за шти те би ра 
иза бра ног ле ка ра у уста но ви со ци јал не за шти те у ко јој је ор га
ни зо ва но оба вља ње здрав стве не де лат но сти;

2)  оси гу ра но ли це сме ште но у уста но ву со ци јал не за шти те у ко јој 
не мо же да се обез бе ди иза бра ни ле кар, би ра иза бра ног ле ка ра 
у до му здра вља ко ји је нај бли жи уста но ви со ци јал не за шти те 
у ко јој је сме ште но;

3)  оси гу ра на ли ца – сту ден ти би ра ју иза бра ног ле ка ра у до му 
здра вља пре ма свом пре би ва ли шту или у ме сту сту ди ра ња 
код здрав стве не уста но ве ко ја оба вља здрав стве ну де лат ност 
здрав стве не за шти те сту де на та ако та ква здрав стве на уста но ва 
по сто ји у ме сту сту ди ра ња, а ако та ква здрав стве на уста но ва не 
по сто ји у ме сту сту ди ра ња, иза бра ног ле ка ра сту ден ти би ра ју у 
до му здра вља у ме сту сту ди ра ња;

4)  оси гу ра на ли ца – уче ни ци би ра ју иза бра ног ле ка ра у слу жби 
за здрав стве ну за шти ту де це школ ског уз ра ста до ма здра вља 
пре ма свом пре би ва ли шту или у слу жби за здрав стве ну за шти
ту де це школ ског уз ра ста до ма здра вља у ме сту шко ло ва ња.
Оси гу ра на ли ца – уче ни ци мо гу да би ра ју иза бра ног ле ка ра 
у ле кар ској ор ди на ци ји у шко ли, уко ли ко је та ква ор ди на ци ја 
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ор га ни зо ва на у окви ру слу жбе за здрав стве ну за шти ту де це 
школ ског уз ра ста до ма здра вља;

5)  оси гу ра на ли ца – де ца за вре ме при вре ме ног бо рав ка у хра
ни тељ ској по ро ди ци, би ра ју иза бра ног ле ка ра у до му здра вља 
пре ма пре би ва ли шту хра ни те ља;

6)  оси гу ра на ли ца – чла но ви по ро ди це и раз ве де ни су пру жник, 
би ра ју иза бра ног ле ка ра у до му здра вља пре ма свом пре би
ва ли шту;

7)  оси гу ра на ли ца – чла но ви по ро ди це иза бра них, име но ва них 
или по ста вље них ли ца ко ја за оба вља ње функ ци је оства ру ју 
за ра ду, од но сно пла ту или на кна ду за ра де, би ра ју иза бра ног 
ле ка ра у до му здра вља пре ма свом пре би ва ли шту;

8)  оси гу ра на ли ца – чла но ви по ро ди це ли ца ко ја оба вља ју при
вре ме не и по вре ме не по сло ве пре ко омла дин ске, од но сно 
сту дент ске за дру ге, би ра ју иза бра ног ле ка ра у до му здра вља 
пре ма свом пре би ва ли шту;

9)  оси гу ра ни ци – за по сле ни у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва 
и Без бед но сноин фор ма тив ној аген ци ји, за вре ме док при вре
ме но ра де ван ме ста свог пре би ва ли шта, би ра ју иза бра ног 
ле ка ра код здрав стве не уста но ве у ме сту где ра де;

10)  оси гу ра на ли ца – чла но ви по ро ди це за по сле них у Ми ни стар
ству уну тра шњих по сло ва и Без бед но сноин фор ма тив ној аген
ци ји, би ра ју иза бра ног ле ка ра у до му здра вља пре ма свом 
пре би ва ли шту.

Члан 22. 
(1) У оства ри ва њу пра ва из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња за 

оси гу ра на ли ца из чла на 21. овог пра вил ни ка, над ле жна је ле кар ска 
ко ми си ја пре ма се ди шту здрав стве не уста но ве у ко јој оси гу ра но 
ли це има иза бра ног ле ка ра.

(2) Ле кар ска ко ми си ја из ста ва 1. овог чла на, о сво јој оце ни, ми
шље њу и пред ло гу, ду жна је да у ро ку од три да на од да на до
но ше ња оце не, ми шље ња и пред ло га оба ве сти ма тич ну фи ли ја лу 
оси гу ра ног ли ца.

Члан 23.
(1) Оси гу ра но ли це вр ши из бор ле ка ра из чла на 19. овог пра вил

ни ка, по пра ви лу, на пе ри од од нај ма ње јед не ка лен дар ске го ди не. 
Оси гу ра но ли це мо же про ме ни ти иза бра ног ле ка ра и пре ис те ка 
пе ри о да на ко ји га је иза бра ло.

(2) Ако оси гу ра но ли це из ста ва 1. овог чла на, по ис те ку ка лен
дар ске го ди не, на ста ви да ко ри сти здрав стве ну за шти ту код истог 
иза бра ног ле ка ра, сма тра се да је из вр ши ло из бор ле ка ра за на ред
ну ка лен дар ску го ди ну, без по пу ња ва ња обра сца из ја ве из чла на 
24. овог пра вил ни ка.

Члан 24.
(1) Оси гу ра но ли це вр ши из бор ле ка ра по пу ња ва њем и пот пи

си ва њем обра сца из ја ве о из бо ру и про ме ни иза бра ног ле ка ра (у 
да љем тек сту: из ја ва).

(2) При ли ком пр вог од ла ска код иза бра ног ле ка ра, оси гу ра но ли
це пре да је иза бра ном ле ка ру је дан при ме рак пот пи са ног обра сца 
из ја ве о из бо ру иза бра ног ле ка ра.

Члан 25. 
(1) Иза бра ног ле ка ра за де те до 18 го ди на ста ро сти би ра ро ди тељ, 

усво ји те љи, ста ра тељ или хра ни тељ.
(2) Оси гу ра ном ли цу ко је не ма по слов ну спо соб ност, иза бра ног 

ле ка ра би ра ста ра тељ.
(3) За оси гу ра но ли це ко је ни је у мо гућ но сти да по пу ни и пот пи ше 

из ја ву код здрав стве не уста но ве, из ја ву мо же да по пу ни и пот пи ше 
дру го ли це ко је оси гу ра но ли це пи сме но овла сти.

Члан 26. 
(1) Из ја ва из чла на 24. став 1. по пу ња ва се у три при мер ка од 

ко јих је дан при ме рак оста је код иза бра ног ле ка ра, дру ги при ме
рак се до ста вља ма тич ној фи ли ја ли, а тре ћи при ме рак за др жа ва 
оси гу ра но ли це.

(2) Ка да оси гу ра но ли це из вр ши из бор иза бра ног ле ка ра, по да ци 
о иза бра ном ле ка ру уно се се у здрав стве ни кар тон.

(3) Здрав стве на уста но ва ду жна је да во ди еви ден ци ју из ја ва по 
сва ком иза бра ном ле ка ру и да еви ден ти ра сва ку про ме ну иза бра
ног ле ка ра.

(4) Ма тич на фи ли ја ла, на осно ву до ста вље них из ја ва из ста ва 1. 
овог чла на, во ди еви ден ци ју о из ја ва ма по здрав стве ним уста но ва ма 
и по иза бра ном ле ка ру код здрав стве не уста но ве. Ма тич на фи ли ја
ла еви ден ти ра и сва ку про ме ну иза бра ног ле ка ра код здрав стве не 
уста но ве и про ме ну здрав стве не уста но ве.

Члан 27.  
(1) Здрав стве на уста но ва из чла на 17. овог пра вил ни ка ду жна је да 

обез бе ди усло ве за из бор ле ка ра та ко да ис так не на вид ном ме сту:

1)  спи сак ле ка ра ко је оси гу ра но ли це мо же да иза бе ре за свог иза
бра ног ле ка ра. Спи сак ле ка ра са др жи име и пре зи ме ле ка ра, 
спе ци јал ност, ИД број и рас по ред рад ног вре ме на;

2)  име и пре зи ме ли ца ко је ће да ва ти ин фор ма ци је оси гу ра ним 
ли ци ма у ве зи из бо ра ле ка ра са бро је ви ма те ле фо на.

(2) Иза бра ни ле кар, ду жан је да при ми сва оси гу ра на ли ца ко ја 
су га иза бра ла.

За ме на и про ме на иза бра ног ле ка ра

Члан 28. 
(1) У слу ча ју при вре ме не спре че но сти за рад иза бра ног ле ка ра 

због бо ле сти, ко ри шће ња по ро диљ ског од су ства, струч ног уса вр ша
ва ња или дру гих оправ да них раз ло га, здрав стве на уста но ва, ду жна 
је да оси гу ра ном ли цу обез бе ди ле ка ра ко ји ће при вре ме но за ме
ни ти иза бра ног ле ка ра.

(2) Ле кар ко ји за ме њу је иза бра ног ле ка ра мо ра ис пу ња ва ти усло
ве про пи са не За ко ном и овим пра вил ни ком за иза бра ног ле ка ра.

(3) Ле кар из ста ва 1. овог чла на има сва овла шће ња, пра ва и оба
ве зе иза бра ног ле ка ра.

(4) Ако оси гу ра но ли це ни је за до вољ но ле ка ром ко ји за ме њу је 
иза бра ног ле ка ра, има пра во да на кон три ме се ца од да на за ме не 
ле ка ра, иза бе ре дру гог иза бра ног ле ка ра у скла ду са За ко ном и 
овим пра вил ни ком што се сма тра про ме ном иза бра ног ле ка ра.

(5) Ако за ме на иза бра ног ле ка ра из ста ва 1. овог чла на, тра је 
ду же од шест ме се ци, оси гу ра но ли це има пра во да иза бе ре но вог 
иза бра ног ле ка ра на на чин и по по ступ ку ко ји је про пи сан овим 
пра вил ни ком за из бор иза бра ног ле ка ра.

Члан 29.
(1) Про ме ну иза бра ног ле ка ра оси гу ра но ли це вр ши по пу ња ва њем 

и пот пи си ва њем из ја ве.
(2) Оси гу ра но ли це ко је ни је у мо гућ но сти да лич но из вр ши про

ме ну иза бра ног ле ка ра, то чи ни на на чин и по по ступ ку ко ји је пред
ви ђен за из бор иза бра ног ле ка ра у чла ну 25. став 3. овог пра вил
ни ка.

(3) Из ја ва из ста ва 1. овог чла на се по пу ња ва у три при мер ка од 
ко јих је дан при ме рак оста је код иза бра ног ле ка ра, дру ги при ме рак 
се до ста вља ма тич ној фи ли ја ли, а тре ћи при ме рак за др жа ва оси
гу ра но ли це.

(4) Ка да оси гу ра но ли це из вр ши про ме ну иза бра ног ле ка ра, по да
ци о иза бра ном ле ка ру уно се се у здрав стве ни кар тон.

Члан 30.
(1) Оси гу ра но ли це има пра во на про ме ну иза бра ног ле ка ра по 

ис те ку ка лен дар ске го ди не.
(2) Ако оси гу ра но ли це ме ња иза бра ног ле ка ра по ис те ку ро ка из 

ста ва 1. овог чла на, ни је ду жно да у из ја ви на ве де раз лог про ме не 
иза бра ног ле ка ра.

Члан 31. 
(1) Оси гу ра но ли це мо же да про ме ни иза бра ног ле ка ра пре ис те ка 

ка лен дар ске го ди не:

1)  у слу ча ју пре стан ка рад ног од но са иза бра ног ле ка ра код здрав
стве не уста но ве;

2) ако оси гу ра но ли це про ме ни пре би ва ли ште;
3)  ка да је оси гу ра но ли це не за до вољ но ле ка ром ко ји за ме њу је 

иза бра ног ле ка ра, по ис те ку ро ка од три ме се ца од да на обез
бе ђи ва ња за ме не ле ка ра;

4) ка да је иза бра ни ле кар од су тан ду же од шест ме се ци;
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5)  ако је до шло до не спо ра зу ма из ме ђу оси гу ра ног ли ца и иза бра
ног ле ка ра, због че га је оси гу ра но ли це из гу би ло по ве ре ње у 
иза бра ног ле ка ра;

6) из дру гих оправ да них раз ло га.

(2) Оправ да ност раз ло га из ста ва 1. тач. 3), 5) и 6) овог чла на це ни 
здрав стве на уста но ва.

(3) Здрав стве на уста но ва од мах, а нај ка сни је у ро ку од пет да на од 
под но ше ња зах те ва за про ме ну иза бра ног ле ка ра, утвр ђу је све бит
не окол но сти и чи ње ни це у ве зи са на во ди ма из не тим у зах те ву.

(4) О свом на ла зу, од мах, а нај ка сни је у ро ку од три да на здрав
стве на уста но ва оба ве шта ва оси гу ра но ли це.

Члан 32. 
Ако иза бра ни ле кар про ме ни ор га ни за ци о ну је ди ни цу ра да код 

здрав стве не уста но ве, здрав стве ни кар тон оси гу ра ног ли ца оста је 
у ор га ни за ци о ној је ди ни ци здрав стве не уста но ве где се и на ла зио, 
док оси гу ра но ли це не из вр ши из бор иза бра ног ле ка ра на на чин и 
по по ступ ку про пи са ном овим пра вил ни ком.

Члан 33. 
(1) Оси гу ра но ли це мо же да има са мо је дан здрав стве ни кар тон из 

гра на ме ди ци не на ве де них учла ну 19. овог пра вил ни ка.
(2) Код про ме не иза бра ног ле ка ра, здрав стве ни кар тон оси гу ра ног 

ли ца до ста вља се но во и за бра ном ле ка ру слу жбе ним пу тем.
(3) На зах тев оси гу ра ног ли ца, здрав стве на уста но ва ду жна је да 

из да ко пи ју здрав стве ног кар то на.

Здрав стве на за шти та код иза бра ног ле ка ра

Члан 34. 
(1) Оси гу ра но ли це оства ру је здрав стве ну за шти ту код иза бра ног 

ле ка ра не по сред но без упу та.
(2) Иза бра ни ле кар ду жан је да оси гу ра ном ли цу пру жи хит ну 

здрав стве ну за шти ту од мах, без од ла га ња, а здрав стве ну за шти ту 
ко ја ни је хит на ду жан је да пру жи оси гу ра ном ли цу нај ка сни је у 
ро ку од 15 да на од да на ја вља ња оси гу ра ног ли ца у здрав стве ну 
уста но ву.

(3) Ако иза бра ни ле кар не мо же да пру жи оси гу ра ном ли цу здрав
стве ну за шти ту ко ја ни је хит на у ро ку из ста ва 2. овог чла на, здрав
стве на уста но ва ду жна је да оси гу ра ном ли цу обез бе ди здрав стве ну 
за шти ту код дру гог ле ка ра у истом ро ку.

Члан 35. 
(1) Иза бра ни ле кар:

1)  ор га ни зу је и спро во ди ме ре на очу ва њу и уна пре ђе њу здра вља 
оси гу ра них ли ца, от кри ва њу и су зби ја њу фак то ра ри зи ка за 
на ста нак бо ле сти, оба вља пре вен тив не пре гле де, ме ре и по
ступ ке, укљу чу ју ћи и здрав стве но вас пи та ње, ко ји су утвр ђе ни 
као пра во из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња;

2) оба вља пре гле де и ди јаг но сти ку;
3)  од ре ђу је на чин и вр сту ле че ња, пра ти ток ле че ња и ускла ђу је 

ми шље ње и пред ло ге за на ста вак ле че ња оси гу ра ног ли ца;
4) ука зу је хит ну ме ди цин ску по моћ;
5)  упу ћу је оси гу ра но ли це на ам бу лант носпе ци ја ли стич ке пре

гле де или у дру гу од го ва ра ју ћу здрав стве ну уста но ву, од но сно 
код дру гог да ва о ца здрав стве них услу га са ко јим је за кљу чен 
уго вор о пру жа њу здрав стве не за шти те, пре ма ме ди цин ским 
ин ди ка ци ја ма, пра ти ток ле че ња и ускла ђу је ми шље ња и пред
ло ге за на ста вак ле че ња оси гу ра ног ли ца и упу ћу је оси гу ра но 
ли це на се кун дар ни и тер ци јар ни ни во здрав стве не за шти те;

6)  од ре ђу је вр сту и ду жи ну кућ ног ле че ња и пра ти спро во ђе ње 
кућ ног ле че ња;

7)  про пи су је ле ко ве и ме ди цин ска сред ства, као и од ре ђе не вр сте 
ме ди цин скотех нич ких по ма га ла;

8)  спро во ди здрав стве ну за шти ту из обла сти мен тал ног здра вља;
9)  во ди про пи са ну ме ди цин ску до ку мен та ци ју о ле че њу и здрав

стве ном ста њу оси гу ра ног ли ца, у скла ду са За ко ном;
10)  да је оце ну о здрав стве ном ста њу оси гу ра ног ли ца и упу ћу је 

оси гу ра но ли це на оце ну рад не спо соб но сти, од но сно ин ва
лид но сти, у скла ду са За ко ном;

11)  утвр ђу је ду жи ну при вре ме не спре че но сти за рад због бо ле
сти и по вре де оси гу ра ни ка до 30 да на спре че но сти за рад и 
пред ла же пр во сте пе ној ле кар ској ко ми си ји про ду же ње при
вре ме не спре че но сти за рад, осим ако За ко ном ни је друк чи је 
од ре ђе но;

12)  пред ла же пр во сте пе ној ле кар ској ко ми си ји да утвр ди по тре бу 
за рад оси гу ра ни ка са скра ће ним рад ним вре ме ном у то ку 
ле че ња, у скла ду са За ко ном;

13)  утвр ђу је по тре бу да оси гу ра но ли це има пра ти о ца за вре ме 
пу то ва ња;

14)  утвр ђу је по тре бу од су ство ва ња оси гу ра ни ка са по сла ра ди не ге 
чла на уже по ро ди це, у скла ду са чла ном 79. став 1. За ко на;

15)  да је ми шље ње о то ме да ли је оси гу ра ник на мер но про у зро
ко вао не спо соб ност за рад, од но сно да ли је оздра вље ње на
мер но спре чио;

16)  да је на лаз и ми шље ње о здрав стве ном ста њу оси гу ра ног ли
ца на осно ву че га се из да је по твр да о здрав стве ном ста њу 
оси гу ра ног ли ца ра ди ко ри шће ња здрав стве не за шти те у ино
стран ству;

17)  од ре ђу је упо тре бу и вр сту пре во зног сред ства за пре воз бо ле
сни ка, с об зи ром на ње го во здрав стве но ста ње;

18)  вр ши дру ге по сло ве у ве зи са оства ри ва њем пра ва из здрав
стве ног оси гу ра ња, у скла ду са уго во ром из ме ђу Ре пу блич ког 
за во да, од но сно фи ли ја ле и да ва о ца здрав стве них услу га.

(2) По ред по сло ва из ста ва 1. овог чла на, иза бра ни ле кар, на те
рет сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, од ре ђу је ста рост 
труд но ће ра ди оства ри ва ња пра ва на од су ство ва ње са ра да због 
труд но ће и по ро ђа ја, да је ми шље ње о здрав стве ном ста њу де те
та ра ди оства ри ва ња пра ва оси гу ра ни ка на од су ство ва ње са ра да 
због нео п ход не по себ не не ге де те та, у скла ду са за ко ном и утвр ђу је 
при вре ме ну спре че ност за рад оси гу ра ни ка са про пи си ма о за по
шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за по сле но сти.

(3) Иза бра ни ле кар да је оце ну при вре ме не спре че но сти за рад на 
осно ву не по сред ног пре гле да оси гу ра ни ка и на осно ву ме ди цин ске 
до ку мен та ци је.

Члан 36. 
Бри сан (Сл. гла сник РС бр. 46/10)

Члан 37.
(1) Иза бра ни ле кар мо же овла шће ња из чла на 35. овог пра вил

ни ка, а ко ја се од но се на ди јаг но сти ку и ле че ње, укљу чу ју ћи и про
пи си ва ње ле ко ва на ре цепт (за ТБЦ и ХИВ), као и упу ћи ва ње на 
ста ци о нар но ле че ње да пре не се на над ле жног ле ка распе ци ја ли сту, 
ако то зах те ва здрав стве но ста ње оси гу ра ног ли ца и ра ци о нал ност 
у пру жа њу здрав стве не за шти те.

(2) Иза бра ни ле кар у слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, упу том пре
но си овла шће ње на над ле жног ле ка ра спе ци ја ли сту. На упу ту мо
ра пре ци зно да се на ве де ко ја овла шће ња се пре но се и за ко ји 
пе ри од.

(3) Ле кар спе ци ја ли ста, ко ме је иза бра ни ле кар пре нео сво ја 
овла шће ња, ду жан је без об зи ра на тра ја ње овла шће ња, јед ном 
ме сеч но да из ве шта ва иза бра ног ле ка ра о то ку ле че ња оси гу ра
ног ли ца.

Члан 38.
Оси гу ра но ли це је ду жно да при хва ти са вет иза бра ног ле ка ра, 

да по до би је ним упут стви ма упо тре бља ва про пи са не ле ко ве, да се 
под врг не ла бо ра то риј ским, ра ди о ло шким и дру гим ис пи ти ва њи ма 
на ко ја је упу ћен као и да се ја ви да ва о цу услу га код ко га је упу ћен 
на ам бу лант носпе ци ја ли стич ки пре глед, ста ци о нар но ле че ње или 
ле кар ску ко ми си ју за оце ну здрав стве ног ста ња и рад не спо соб
но сти, или оце ну рад не спо соб но сти по про пи си ма о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра њу и у дру гим слу ча је ви ма.

Ле кар у при ват ној прак си

Члан 38а
(1) Оси гу ра но ли це мо же да код док то ра ме ди ци не или док то

ра ме ди ци не спе ци ја ли сте из обла сти оп ште ме ди ци не, од но сно 
спе ци ја ли сте ме ди ци не ра да; док то ра ме ди ци не спе ци ја ли сте 
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пе ди ја три је; док то ра ме ди ци не спе ци ја ли сте ги не ко ло ги је и 
док то ра сто ма то ло ги је ко ји је за по слен на нео д ре ђе но вре ме са 
пу ним рад ним вре ме ном у до му здра вља осно ва ним сред стви
ма у при ват ној сво ји ни, од но сно у од ре ђе ном об ли ку при ват
не прак се (у да љем тек сту: ле кар у при ват ној прак си), оства ри 
од ре ђе на пра ва из здрав стве ног оси гу ра ња у скла ду са овим 
пра вил ни ком.

(2) Од ре ђе на пра ва из здрав стве ног оси гу ра ња у скла ду са 
овим пра вил ни ком, оси гу ра но ли це мо же да оства ру је са мо код 
јед ног ле ка ра у при ват ној прак си из гра не ме ди ци не на ве де не у 
ста ву 1. овог чла на, нај ма ње у то ку јед не ка лен дар ске го ди не.

(3) Оси гу ра но ли це пот пи су је из ја ву да ће од ре ђе на пра ва из 
здрав стве ног оси гу ра ња у скла ду са овим пра вил ни ком оства
ри ва ти код ле ка ра у при ват ној прак си из ста ва 2. овог чла на.

(4) Ре пу блич ки за вод, од но сно фи ли ја ла за кљу чу је уго вор на 
пе ри од од нај ма ње јед не ка лен дар ске го ди не са до мом здра
вља осно ва ним сред стви ма у при ват ној сво ји ни, од но сно са 
од ре ђе ним об ли ком при ват не прак се.

Члан 38б
(1) Ле кар у при ват ној прак си из чла на 38а овог пра вил ни ка, на 

те рет сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, у скла ду 
са за ко ном ко јим се уре ђу је здрав стве но оси гу ра ње и про пи
си ма до не тим за спро во ђе ње тог за ко на, мо же да:

1)  упу ти оси гу ра но ли це, пре ма ме ди цин ским ин ди ка ци ја ма 
на ам бу лант носпе ци ја ли стич ке пре гле де у од го ва ра ју ћу 
здрав стве ну уста но ву, од но сно код дру гог прав ног су
бјек та са ко ји ма су Ре пу блич ки за вод, од но сно фи ли ја ла 
за кљу чи ли уго вор о пру жа њу здрав стве не за шти те, и на 
осно ву то ка ле че ња ускла ди ми шље ње и пред ло ге за на
ста вак ле че ња оси гу ра ног ли ца, као и да упу ти оси гу ра но 
ли це у здрав стве ну уста но ву, од но сно код дру гог прав ног 
су бјек та на се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу здрав стве не 
за шти те, са ко јим су Ре пу блич ки за вод, од но сно фи ли ја ла 
за кљу чи ли уго вор о пру жа њу здрав стве не за шти те;

2)  упу ти оси гу ра но ли це на ста ци о нар но ле че ње, од но сно 
на спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју, ка да је то оправ да но 
и ме ди цин ски нео п ход но у здрав стве не уста но ве на под
руч ју ма тич не фи ли ја ле, од но сно ван под руч ја ма тич не 
фи ли ја ле са ко ји ма је Ре пу блич ки за вод за кљу чио уго вор 
о пру жа њу здрав стве не за шти те;

3)  про пи ше ле ко ве и ме ди цин ска сред ства као и од ре ђе не 
вр сте ме ди цин скотех нич ких по ма га ла;

4)  утвр ди ду жи ну при вре ме не спре че но сти за рад због бо ле
сти и по вре де оси гу ра ни ка до 30 да на спре че но сти за рад 
и пред ло жи пр во сте пе ној ле кар ској ко ми си ји про ду же ње 
при вре ме не спре че но сти за рад, осим ако за ко ном ни је 
друк чи је од ре ђе но;

5)  пред ло жи пр во сте пе ној ле кар ској ко ми си ји да утвр ди по
тре бу за рад оси гу ра ни ка са скра ће ним рад ним вре ме ном 
у то ку ле че ња;

6)  утвр ди по тре бу да оси гу ра но ли це има пра ти о ца за вре ме 
пу то ва ња;

7)  утвр ди по тре бу од су ство ва ња оси гу ра ни ка са по сла ра ди 
не ге чла на уже по ро ди це у скла ду са чла ном 79. став 1. за
ко на ко јим се уре ђу је оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње;

8)  да ми шље ње о то ме да ли је оси гу ра ник на мер но про у зро
ко вао не спо соб ност за рад, од но сно да ли је оздра вље ње 
на мер но спре чио;

9)  да ми шље ње о здрав стве ном ста њу оси гу ра ног ли ца 
на осно ву че га се из да је по твр да о здрав стве ном ста њу 
оси гу ра ног ли ца ра ди ко ри шће ња здрав стве не за шти те 
у ино стран ству;

10)  од ре ди упо тре бу и вр сту пре во зног сред ства за пре воз 
оси гу ра ног ли ца ра ди оства ри ва ња здрав стве не за шти те, 
с об зи ром на ње го во здрав стве но ста ње.

(2) По ред по сло ва из ста ва 1. овог чла на ле кар у при ват ној 
прак си мо же да од ре ди ста рост труд но ће ра ди оства ри ва ња 
пра ва за од су ство ва ње са ра да због труд но ће и по ро ђа ја, да
је ми шље ње о здрав стве ном ста њу де те та ра ди оства ри ва ња 
пра ва оси гу ра ни ка на од су ство ва ње са ра да због нео п ход не 

по себ не не ге де те та у скла ду са за ко ном и утвр ђу је при вре ме ну 
спре че ност за рад оси гу ра ни ка у скла ду са про пи си ма о за по
шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за по сле но сти.

(3) Ле кар у при ват ној прак си ду жан је да во ди по себ ну ме ди
цин ску до ку мен та ци ју о ле че њу и здрав стве ном ста њу оси гу
ра ног ли ца, у скла ду са за ко ном.

Члан 38в
(1) Пра ва из чла на 38б овог пра вил ни ка код ле ка ра у при

ват ној прак си, оси гу ра но ли це оства ру је у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу ју пра ва из здрав стве ног оси гу ра ња и про пи си ма 
до не тим за спро во ђе ње тог за ко на.

(2) При оства ри ва њу пра ва из чла на 38б овог пра вил ни ка код 
ле ка ра у при ват ној прак си, оси гу ра но ли це ду жно је да да пи
сме ну из ја ву о то ме да иста пра ва на те рет сред ста ва оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња ни је оства рио код иза бра ног ле ка ра 
у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју пра ва из здрав стве ног 
оси гу ра ња и про пи си ма до не тим за спро во ђе ње тог за ко на.

(3) Пи сме ну из ја ву из ста ва 1. овог чла на ле кар у при ват ној 
прак си чу ва у ме ди цин ској до ку мен та ци ји о ле че њу и здрав
стве ном ста њу оси гу ра ног ли ца из чла на 38б овог пра вил
ни ка.

Члан 38г
(1) Оси гу ра но ли це ду жно је да код пр ве по се те свом иза

бра ном ле ка ру у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је оба ве зно 
здрав стве но оси гу ра ње, иза бра ном ле ка ру до ста ви из ве штај, 
од но сно из вод из ме ди цин ске до ку мен та ци ју о пра ви ма из 
здрав стве ног оси гу ра ња из чла на 38б овог пра вил ни ка ко ја је 
оства рио код ле ка ра у при ват ној прак си.

(2) Из ве штај, од но сно из вод из ме ди цин ске до ку мен та ци је 
из ста ва 1. овог чла на оси гу ра ном ли цу да је ле кар у при ват ној 
прак си.

(3) По дат ке из ста ва 1. овог чла на иза бра ни ле кар уно си у 
здрав стве ни кар тон оси гу ра ног ли ца.

Члан 38д
Оси гу ра но ли це из сво јих сред ста ва сно си тро шко ве по се те 

ле ка ру у при ват ној прак си, од но сно пру же них здрав стве них 
услу га од стра не ле ка ра у при ват ној прак си ра ди оства ри ва
ња пра ва из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња из чла на 38б 
овог пра вил ни ка.

1.2. Спе ци ја ли стич ко-кон сул та тив на здрав стве на за-
шти та

Члан 39. 
(1) Спе ци ја ли стич кокон сул та тив ну здрав стве ну за шти ту оси гу ра

но ли це оства ру је код нај бли же здрав стве не уста но ве на под руч ју 
ма тич не фи ли ја ле са упу том иза бра ног ле ка ра.

(2) Иза бра ни ле кар у упу ту ле ка ру спе ци ја ли сти пре ци зно по ста
вља зах тев у ве зи са да љим ис пи ти ва њем и ле че њем оси гу ра ног 
ли ца.

(3) Иза бра ни ле кар уз упут из ста ва 2. овог чла на ле ка ру спе ци
ја ли сти оба ве зно до ста вља на ла зе о здрав стве ном ста њу оси гу
ра ног ли ца, пр вен стве но ре зул та те ла бо ра то риј ских, ра ди о ло шких 
и дру гих ис пи ти ва ња оба вље них на ни воу при мар не здрав стве не 
за шти те.

Члан 39а
(1) Иза бра ни ле кар упу ћу је оси гу ра но ли це ин тер ним упу том на 

пре глед код док то ра ме ди ци не  спе ци ја ли сте од го ва ра ју ће гра не 
ме ди ци не у здрав стве ну уста но ву на при мар ном ни воу код ко га оси
гу ра но ли це има иза бра ног ле ка ра, или дру гу здрав стве ну уста но ву 
на под руч ју фи ли ја ле ко ја оба вља здрав стве ну де лат ност на при мар
ном ни воу, ако је та ква здрав стве на услу га про пи са на ак том ко јим 
се уре ђу је но мен кла ту ра здрав стве них услу га ко је се оба вља ју на 
при мар ном ни воу здрав стве не за шти те.

(2) Иза бра ни ле кар упу ћу је оси гу ра но ли це на спе ци ја ли стич ко
кон сул та тив ни пре глед у здрав стве ну уста но ву ко ја оба вља здрав
стве ну де лат ност на се кун дар ном, од но сно тер ци јар ном ни воу 
здрав стве не за шти те, на осно ву ми шље ња док то ра ме ди ци неспе
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ци ја ли сте од го ва ра ју ће гра не ме ди ци не из здрав стве не уста но ве 
ко ја оба вља здрав стве ну де лат ност на при мар ном ни воу.

Члан 40. 
(1) Са упу том ле ка ру спе ци ја ли сти, оси гу ра но ли це оства ру је пра во 

на све спе ци ја ли стич кокон сул та тив не пре гле де и нео п ход ну ди јаг
но сти ку ко ји су по треб ни да би ле кар спе ци ја ли ста по ста вио ди јаг
но зу, од но сно са чи нио ле кар ски из ве штај, а ко ји се мо гу пру жи ти 
у тој здрав стве ној уста но ви, као и на кон трол не пре гле де у ро ку 
од шест ме се ца од да на пр вог ја вља ња ле ка ру спе ци ја ли сти у тој 
здрав стве ној уста но ви.

(2) Пра во на спе ци ја ли стич кокон сул та тив не пре гле де и нео п ход
ну ди јаг но сти ку из ста ва 1. овог чла на оси гу ра но ли це оства ру је на 
осно ву ин тер них упу та ле ка ра спе ци ја ли ста по чи јим зах те ви ма се 
оба вља ју спе ци ја ли стич кокон сул та тив ни пре гле ди, од но сно нео п
ход на ди јаг но сти ка.

(3) Ле кар спе ци ја ли ста оба ве зно у свом из ве шта ју из ста ва 1. овог 
чла на, до ста вља иза бра ном ле ка ру обра зло жен на лаз, оце ну и ми
шље ње са упут ством о да љем ле че њу оси гу ра ног ли ца.

Члан 41. 
(1) Оси гу ра но ли це је ду жно да иза бра ном ле ка ру ко ји је из дао 

упут до ста ви на увид из ве штај ле ка ра спе ци ја ли сте. Уко ли ко је ле
кар спе ци ја ли ста ра ди ле че ња и кон тро ле упи сао у из ве штај да тум 
по нов ног ја вља ња на пре глед, иза бра ни ле кар уно си у здрав стве ни 
кар тон да тум по нов ног ја вља ња и вра ћа из ве штај ле ка ра спе ци ја
ли сте оси гу ра ном ли цу.

(2) Ле кар спе ци ја ли ста, оси гу ра ном ли цу ко је има пра во на на
кна ду тро шко ва пре во за, у обра зац по твр де о по тре би пу то ва ња 
у ци љу оства ри ва ња здрав стве не за шти те, упи су је час и да тум ја
вља ња и оба вља ња пре гле да, уз пот пис са фак си ми лом и пе ча том 
здрав стве не уста но ве.

Члан 42.
(1) По оба вље ном спе ци ја ли стич кокон сул та тив ном пре гле ду од но

сно ле че њу, оси гу ра но ли це је ду жно да се ја ви иза бра ном ле ка ру 
ко ји га је упу тио на пре глед од но сно ле че ње, нај ка сни је у ро ку од 
три да на.

(2) Не при др жа ва ње оба ве зе из ста ва 1. овог чла на без оправ да
ног раз ло га, сма тра се на мер ним спре ча ва њем и оду го вла че њем 
ле че ња.

1.3. Здрав стве на за шти та код ста ци о нар них здрав стве-
них уста но ва

Члан 43. 
(1) Оси гу ра но ли це са упу том иза бра ног ле ка ра оства ру је пра во 

на ста ци о нар но ле че ње у нај бли жој здрав стве ној уста но ви на под
руч ју фи ли ја ле.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, пру жа ње хит не ме ди цин ске 
по мо ћи и на ста вак ле че ња по сле пру же не хит не ме ди цин ске по мо
ћи, оси гу ра но ли це оства ру је и без упу та иза бра ног ле ка ра.

(3) Иза бра ни ле кар из да је упут оси гу ра ном ли цу ко је се упу ћу је 
на ди ја ли зу код ста ци о нар не здрав стве не уста но ве, са мо код пр
вог упу ћи ва ња на ди ја ли зу. Упут за ди ја ли зу ва жи док оси гу ра но 
ли це оства ру је здрав стве ну услу гу ди ја ли зе код исте здрав стве не 
уста но ве.

(4) Оси гу ра но ли це оства ру је здрав стве ну услу гу хе ми о те ра пи
је, од но сно ра ди о те ра пи је у здрав стве ној уста но ви у ста ци о нар ним 
усло ви ма или у днев ној бол ни ци, на осно ву упу та ко ји из да је иза
бра ни ле кар.

(5) Упут иза бра ног ле ка ра из ста ва 4. овог чла на ва жи за све вре ме 
док се оси гу ра ном ли цу пру жа здрав стве на услу га хе ми о те ра пи је, 
од но сно ра ди о те ра пи је у ис тој здрав стве ној уста но ви, без об зи ра на 
број и ди на ми ку ци клу са хе ми о те ра пи је, од но сно ра ди о те ра пи је.

Члан 44. 
(1) Здрав стве на уста но ва је ду жна да при ми оси гу ра но ли це на 

ле че ње од мах, без од ла га ња уко ли ко је у пи та њу пру жа ње хит не 
ме ди цин ске по мо ћи.

(2) Оси гу ра но ли це би ће при мље но на ста ци о нар но ле че ње код 

здрав стве не уста но ве код ко је је упу ће но са мо уко ли ко је то ме ди
цин ски нео п ход но, од но сно оправ да но, а аде кват но ле че ње не мо же 
да се пру жи у ам бу лант ним или кућ ним усло ви ма.

(3) Уко ли ко утвр ди да су ис пу ње ни усло ви из ста ва 2. овог чла на, 
здрав стве на уста но ва код ко је је оси гу ра но ли це упу ће но на ле че ње, 
ду жна је да оси гу ра но ли це при ми од мах, а ако то ни је мо гу ће да 
за ка же при јем на ле че ње и оси гу ра но ли це ста ви на ли сту за ка зи
ва ња и од ре ди да тум при је ма на ле че ње, с тим да вре ме че ка ња 
на при јем не мо же да бу де та кво да угро зи здра вље или жи вот 
оси гу ра ног ли ца.

(4) Уко ли ко здрав стве на уста но ва ни је мо гла да при ми на ле че ње 
оси гу ра но ли це ко је је има ло за ка зан при јем, ду жна је да оси гу ра
ном ли цу за ка же по нов ни при јем на ле че ње нај ка сни је у ро ку од 30 
да на од да на от ка за ног при је ма.

Члан 44а
(1) Ако здрав стве на уста но ва код ко је се оси гу ра но ли це на ла зи на 

ста ци о нар ном ле че њу не мо же да пру жи од го ва ра ју ће здрав стве не 
услу ге нео п ход не за по ста вља ње ди јаг но зе и ле че ње оси гу ра ног 
ли ца, ду жна је да оси гу ра ном ли цу обез бе ди у дру гим здрав стве ним 
уста но ва ма од го ва ра ју ћу ди јаг но сти ку и спе ци ја ли стич кокон сул та
тив не пре гле де.

(2) Обез бе ђи ва ње ди јаг но сти ке и спе ци ја ли стич кокон сул та тив них 
пре гле да у дру гим здрав стве ним уста но ва ма из ста ва 1. овог чла на, 
вр ши се на осно ву ин тер ног упу та здрав стве не уста но ве код ко је се 
оси гу ра но ли це на ла зи на ста ци о нар ном ле че њу, а уз ко ји се до ста
вља и фо то ко пи ја упу та иза бра ног ле ка ра за ста ци о нар но ле че ње 
из чла на 43. став 1. овог пра вил ни ка.

(3) Ин тер ни упут из ста ва 2. овог чла на са др жи пре ци зно по ста
вљен зах тев у ве зи са по треб ном ди јаг но сти ком и спе ци ја ли стич ко
кон сул та тив ним пре гле ди ма оси гу ра ног ли ца.

(4) Ако се оси гу ра но ли це у слу ча ју из ста ва 1. овог чла на, упу ћу је у 
здрав стве ну уста но ву ван под руч ја фи ли ја ле, здрав стве на уста но ва 
у ко јој се оси гу ра но ли це на ла зи на ста ци о нар ном ле че њу, по ред 
упу та из ста ва 2. овог чла на, слу жбе ним пу тем при ба вља и оце ну 
ле кар ске ко ми си је ма тич не фи ли ја ле оси гу ра ног ли ца за упу ћи ва ње 
у здрав стве ну уста но ву ван под руч ја фи ли ја ле.

Члан 44б
(1) Ако је здрав стве но ста ње оси гу ра ног ли ца та кво да у то ку ста

ци о нар ног ле че ња или по за вр ше ном ста ци о нар ном ле че њу, зах
те ва да се од мах ле че ње на ста ви у дру гој здрав стве ној уста но ви на 
под руч ју ма тич не фи ли ја ле, упу ћи ва ње оси гу ра ног ли ца се вр ши 
ди рект но ин тер ним упу том ко ји из да је здрав стве на уста но ва у ко јој 
се оси гу ра но ли це на ла зи на ста ци о нар ном ле че њу.

(2) Уз ин тер ни упут из ста ва 1. овог чла на, здрав стве на уста но ва 
до ста вља ко пи ју упу та иза бра ног ле ка ра на осно ву ко га је оси гу
ра но ли це до та да ле че но и ко пи ју от пу сне ли сте са епи кри зом 
и кон ста та ци јом о по тре би и раз ло зи ма за ди рект но упу ћи ва ње у 
дру гу здрав стве ну уста но ву.

(3) Ако се дру га здрав стве на уста но ва у ко ју се оси гу ра но ли це 
ди рект но упу ћу је на ста ци о нар но ле че ње из ста ва 1. овог чла на, 
на ла зи ван под руч ја ма тич не фи ли ја ле оси гу ра ног ли ца, по ред упу та 
из ста ва 2. овог чла на, здрав стве на уста но ва у ко јој се оси гу ра но 
ли це ста ци о нар но ле чи слу жбе ним пу тем при ба вља и оце ну ле кар
ске ко ми си је за упу ћи ва ње на ста ци о нар но ле че ње у здрав стве ну 
уста но ву ван под руч ја фи ли ја ле.

Члан 45. 
(1) Оси гу ра но ли це по за вр ше ном ле че њу код ста ци о нар не здрав

стве не уста но ве до би ја от пу сну ли сту ко ја са др жи и ис црп не на
ла зе, од го ва ра ју ће са ве те, упут ство иза бра ном ле ка ру о да љем 
ле че њу.

(2) От пу сна ли ста из ста ва 1. овог чла на, по по тре би, са др жи и 
кон ста та ци ју о по тре би пре во за са ни тет ским ко ли ма.

1.4. Здрав стве на за шти та ван под руч ја ма тич не фи ли ја ле

Члан 46. 
(1) Ка да иза бра ни ле кар оце ни да оси гу ра ном ли цу не мо же 

да се обез бе ди од го ва ра ју ћа здрав стве на за шти та код здрав
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стве не уста но ве на под руч ју ма тич не фи ли ја ле, ду жан је да из да 
упут за нај бли жу од го ва ра ју ћу здрав стве ну уста но ву ван под руч ја 
ма тич не фи ли ја ле ко ја мо же да пру жи здрав стве ну за шти ту оси
гу ра ном ли цу.

(2) На упу ту из ста ва 1. овог чла на, ле кар ска ко ми си ја ма тич не 
фи ли ја ле да је прет ход ну са гла сност, осим у хит ним слу ча је ви ма.

(3) Са упу том из ст. 1. и 2. овог чла на, оси гу ра но ли це оства ру је 
здрав стве ну за шти ту код здрав стве не уста но ве ван под руч ја ма тич
не фи ли ја ле у скла ду са чла ном 40. став 1. овог пра вил ни ка.

(4) Из у зет но од ст. 1. и 2. овог чла на оси гу ра но ли це мо же да 
оства ри здрав стве ну за шти ту код здрав стве не уста но ве на се кун
дар ном и тер ци јар ном ни воу ван под руч ја ма тич не фи ли ја ле, ако 
је здрав стве на уста но ва на се кун дар ном, од но сно тер ци јар ном 
ни воу на под руч ју дру ге фи ли ја ле бли жи ме сту ста но ва ња оси гу
ра ног ли ца у од но су на здрав стве ну уста но ву на под руч ју ма тич не 
фи ли ја ле.

(5) Здрав стве ну за шти ту из ста ва 4. овог чла на оси гу ра но ли це 
оства ру је на осно ву упу та иза бра ног ле ка ра ко ји прет ход но ове ра ва 
ли це ко је овла сти ди рек тор ма тич не фи ли ја ле.

(6) Ка да оси гу ра но ли це оства ру је здрав стве ну за шти ту ван под
руч ја ма тич не фи ли ја ле као хи тан слу чај без упу та иза бра ног ле ка
ра, од но сно без са гла сно сти ле кар ске ко ми си је ма тич не фи ли ја ле, 
од но сно прет ход не ове ре ма тич не фи ли ја ле, здрав стве на уста но ва 
је ду жна у ро ку од три да на од да на при је ма оси гу ра ног ли ца на 
ле че ње да за тра жи са гла сност ле кар ске ко ми си је ма тич не фи ли ја ле 
за на ста вак ле че ња, а у слу ча ју из ста ва 4. овог чла на, ду жна је да 
за тра жи са гла сност ма тич не фи ли ја ле.

(7) Из у зет но од ста ва 6. овог чла на, здрав стве на уста но ва мо же, 
у слу ча ју по сто ја ња оправ да них раз ло га због ко јих ни је мо гла да 
за тра жи са гла сност за на ста вак ле че ња у ро ку од три да на од да
на при је ма оси гу ра ног ли ца, та кав зах тев да под не се и по ис те ку 
ро ка од три да на, чим се стек ну објек тив ни усло ви за под но ше ње 
зах те ва.

(8) Ле кар ска ко ми си ја ма тич не фи ли ја ле ду жна је у ро ку од се
дам да на од да на при је ма зах те ва из ста ва 6, од но сно 7. овог чла
на, да до ста ви здрав стве ној уста но ви са гла сност, од но сно оце ну 
о по тре би на став ка да љег ле че ња оси гу ра ног ли ца. За слу чај из 
ста ва 4. овог чла на, ма тич на фи ли ја ла ду жна је да здрав стве ној 
уста но ви до ста ви са гла сност, у ро ку од се дам да на од да на при
је ма зах те ва.

(9) Уко ли ко ле кар ска ко ми си ја ма тич не фи ли ја ле, од но сно ма тич на 
фи ли ја ла не до ста ви оце ну, од но сно са гла сност у ро ку из ста ва 8. 
овог чла на, оси гу ра но ли це има пра во на на кна ду тро шко ва ле че ња 
на те рет сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња.

1.4а Здрав стве на за шти та ван ме ста пре би ва ли шта

Члан 47. 
(1) Оси гу ра но ли це ко је при вре ме но бо ра ви ван ме ста пре би

ва ли шта, оства ру је здрав стве ну за шти ту у ме сту при вре ме ног 
бо рав ка у здрав стве ној уста но ви на при мар ном ни воу, без про
ме не иза бра ног ле ка ра.

(2) Здрав стве на за шти та на при мар ном ни воу ко ју оси гу ра но 
ли це оства ру је ван ме ста пре би ва ли шта у скла ду са ста вом 1. 
овог чла на, об у хва та ди јаг но сти ку и ле че ње, укљу чу ју ћи про
пи си ва ње ле ко ва на ре цепт или на лог, ме ди цин ску ре ха би ли
та ци ју, про пи си ва ње ме ди цин скотех нич ких по ма га ла ко ја се 
про пи су ју на ме сеч ном ни воу и сл.

(3) Здрав стве ну за шти ту из ста ва 2. овог чла на оси гу ра но 
ли це оства ру је на осно ву ове ре не ис пра ве о оси гу ра њу. Пра во 
на про пи си ва ње ле ко ва на ре цепт или на лог, као и пра во на 
ме ди цин скотех нич ка по ма га ла ко је се про пи су је на ме сеч ном 
ни воу, оси гу ра но ли це оства ру је и на осно ву лич не из ја ве да му 
за исти пе ри од иза бра ни ле кар ни је про пи сао ле ко ве, од но сно 
ме ди цин скотех нич ка по ма га ла.

Члан 47а
(1) Оси гу ра но ли це ко је при вре ме но бо ра ви ван ме ста пре

би ва ли шта, оства ру је здрав стве ну за шти ту на се кун дар ном и 
тер ци јар ном ни воу здрав стве не за шти те у ме сту при вре ме ног 
бо рав ка ка да је то ме ди цин ски ин ди ко ва но на осно ву упу та 

ле ка ра из здрав стве не уста но ве при мар не здрав стве не за шти
те из чла на 47. овог пра вил ни ка, у слу ча ју акут ног ста ња или 
акут ног по гор ша ња хро нич не бо ле сти оси гу ра ног ли ца.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, хит ну здрав стве ну за шти
ту оси гу ра но ли це оства ру је без упу та ле ка ра из здрав стве не 
уста но ве при мар не здрав стве не за шти те.

Члан 47б
Здрав стве ну за шти ту из чл. 47. и 47а овог пра вил ни ка, оси гу

ра но ли це оства ру је на на чин и по по ступ ку ко ји се при ме њу ју 
за оси гу ра на ли ца фи ли ја ле на чи јем се под руч ју на ла зи здрав
стве на уста но ва ко ја пру жа здрав стве ну за шти ту.

Члан 47в
На про ду же ну ре ха би ли та ци ју оси гу ра ног ли ца ко је при вре

ме но бо ра ви ван ме ста пре би ва ли шта, при ме њу је се од ред ба 
чла на 49. овог пра вил ни ка.

Члан 48.
(1) Оси гу ра на ли ца из чла на 21. овог пра вил ни ка здрав стве ну 

за шти ту оства ру ју на на чин и по по ступ ку ко ји се при ме њу ју за 
оси гу ра на ли ца фи ли ја ле на чи јем се под руч ју на ла зи здрав
стве на уста но ва ко ја пру жа здрав стве ну за шти ту.

(2) Уко ли ко оси гу ра но ли це из ста ва 1. овог чла на тре ба да бу де 
упу ће но код здрав стве не уста но ве на под руч ју ма тич не фи ли ја ле, 
здрав стве ну за шти ту оства ру је на осно ву упу та иза бра ног ле ка ра 
без прет ход не са гла сно сти ле кар ске ко ми си је, осим за упу ћи ва ње 
на про ду же ну ре ха би ли та ци ју.

1.5. Про ду же на ре ха би ли та ци ја

Члан 49.
Оси гу ра ним ли ци ма обез бе ђу је се ме ди цин ска ре ха би ли та ци ја 

код ста ци о нар не здрав стве не уста но ве спе ци ја ли зо ва не за ре ха
би ли та ци ју (про ду же на ре ха би ли та ци ја) у скла ду са оп штим ак том 
Ре пу блич ког за во да ко јим се уре ђу је про ду же на ре ха би ли та ци ја.

1.6. Хит на ме ди цин ска по моћ

Члан 50. 
(1) Хит на ме ди цин ска по моћ је сте не по сред на – тре нут на ме ди цин

ска по моћ ко ја се пру жа да би се из бе гло до во ђе ње оси гу ра ног ли ца 
у жи вот ну опа сност, од но сно не по пра вљи во или озбиљ но сла бље ње 
или оште ће ње ње го вог здра вља или смрт.

(2) Под хит ном ме ди цин ском по мо ћи сма тра се и ме ди цин ска по
моћ ко ја се пру жа у то ку од 12 са ти од мо мен та при је ма оси гу ра
ног ли ца да би се из бе гао оче ки ва ни на ста нак хит ног ме ди цин ског 
ста ња.

(3) Хит на ме ди цин ска по моћ пру жа се на ме сту ме ди цин ске хит
но сти или код здрав стве не уста но ве, са или без упу та иза бра ног 
ле ка ра као и у слу ча ју ка да оси гу ра но ли це ни је у мо гућ но сти да 
под не се до каз о свој ству оси гу ра ног ли ца, под усло ви ма про пи са ним 
За ко ном и овим пра вил ни ком.

(4) Хит ну ме ди цин ску по моћ пру жа оси гу ра ним ли ци ма нај бли жа 
здрав стве на уста но ва, од но сно при ват на прак са, без об зи ра да ли 
је за кљу чен уго вор о пру жа њу здрав стве них услу га.

Члан 51. 
У слу ча ју по тре бе да се оси гу ра но ли це ко ме је ука за на хит на 

ме ди цин ска по моћ, ра ди де фи ни тив ног ме ди цин ског збри ња ва ња 
упу ти код дру ге здрав стве не уста но ве, да ва лац ко ји је ука зао хит
ну ме ди цин ску по моћ ду жан је да ор га ни зу је са ни тет ски пре воз са 
ме ди цин ским збри ња ва њем и прат њом од го ва ра ју ћег здрав стве ног 
рад ни ка у пу ту.

Члан 52. 
(1) Уко ли ко здрав стве на уста но ва по до би је ном по зи ву за ука зи ва

ње хит не ме ди цин ске по мо ћи ни је ову по моћ бла го вре ме но ука за ла, 
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од но сно ни је бла го вре ме но обез бе ди ла пре воз са ни тет ским во зи
лом до од го ва ра ју ће здрав стве не уста но ве, за пре воз оси гу ра ног 
ли ца мо же да се упо тре би дру го пре во зно сред ство до нај бли же 
здрав стве не уста но ве.

(2) Оправ да ност ко ри шће ња дру гог пре во зног сред ства у слу ча ју 
из ста ва 1. овог чла на це ни ле кар ска ко ми си ја.

1.6.а Пре воз са ни тет ским во зи лом

Члан 52а
(1) Упо тре бу са ни тет ског во зи ла и на лог за ко ри шће ње са ни тет

ског во зи ла да ју: иза бра ни ле кар, од но сно ле кар ска ко ми си ја, у 
скла ду са овла шће њи ма ко ја има ју на осно ву За ко на и овог пра
вил ни ка.

(2) Уз упут ко ји иза бра ни ле кар из да је оси гу ра ном ли цу за ко ри
шће ње здрав стве не за шти те у скла ду са за ко ном и овим пра вил ни
ком, у за ви сно сти од здрав стве ног ста ња оси гу ра ног ли ца, иза бра ни 
ле кар од ре ђу је и из да је на лог за упо тре бу са ни тет ског во зи ла за 
пре воз оси гу ра ног ли ца.

(3) Оце на ле кар ске ко ми си је о по тре би упу ћи ва ња оси гу ра ног 
ли ца на ле че ње или про ду же ну ре ха би ли та ци ју, са др жи и оце ну 
о упо тре би са ни тет ског во зи ла, ако то зах те ва здрав стве но ста ње 
оси гу ра ног ли ца, у скла ду са за ко ном и овим пра вил ни ком.

(4) Оце на ле кар ске ко ми си је из ста ва 3. овог чла на пред ста вља 
на лог за ко ри шће ње са ни тет ског во зи ла.

(5) Ако је оси гу ра ном ли цу одо бре на упо тре ба са ни тет ског во зи ла 
и пра во на пра ти о ца у пу ту, пра ти лац мо же да ко ри сти за пре воз 
са ни тет ско во зи ло ако је то тех нич ки из во дљи во, од но сно ако то ни је 
мо гу ће, пра ти лац има пра во на на кна ду тро шко ва пре во за у скла ду 
са За ко ном и овим пра вил ни ком.

(6) Са ни тет ски пре воз из ст. 2 и 3. овог чла на обез бе ђу је оси гу ра
ном ли цу здрав стве на уста но ва у ко јој оси гу ра но ли це има иза бра
ног ле ка ра, од но сно за вод за хит ну ме ди цин ску по моћ, ако је та кав 
за вод ор га ни зо ван за под руч је фи ли ја ле.

Члан 53. 
(1) Пре воз са ни тет ским ко ли ма обез бе ђу је ста ци о нар на здрав

стве на уста но ва оси гу ра ном ли цу у слу ча ју да тран спорт дру гим 
пре во зним сред ством мо же да угро зи жи вот и здра вље оси гу ра ног 
ли ца.

(2) Ако се оси гу ра ном ли цу пру жа здрав стве на за шти та у сми слу 
чла на 44а став 1. и чла на 44б став 1, пре воз са ни тет ским во зи лом 
обез бе ђу је ста ци о нар на здрав стве на уста но ва у ко јој се оси гу ра но 
ли це на ла зи на ле че њу, са мо стал но или пре ко дру ге здрав стве не 
уста но ве.

Члан 53а
(1) На осно ву ми шље ња из от пу сне ли сте о по тре би пре во за оси

гу ра ног ли ца са ни тет ским во зи лом до ме ста ста но ва ња, по за вр
ше ном ста ци о нар ном ле че њу, на зах тев ста ци о нар не здрав стве не 
уста но ве са ни тет ско во зи ло обез бе ђу је здрав стве на уста но ва код 
ко је оси гу ра но ли це има иза бра ног ле ка ра, од но сно за вод за хит
ну ме ди цин ску по моћ ако је та кав за вод ор га ни зо ван на под руч ју 
ма тич не фи ли ја ле.

(2) Ако се оси гу ра но ли це вра ћа у ме сто ста но ва ња по сле за вр
ше ног ста ци о нар ног ле че ња ван под руч ја ма тич не фи ли ја ле, ста ци
о нар на здрав стве на уста но ва слу жбе ним пу тем до ста вља пред лог 
ле кар ској ко ми си ји за одо бра ва ње упо тре бе са ни тет ског во зи ла с 
об зи ром на здрав стве но ста ње оси гу ра ног ли ца. На осно ву оце не 
ле кар ске ко ми си је, упо тре бу са ни тет ског во зи ла обез бе ђу је здрав
стве на уста но ва код ко је оси гу ра но ли це има иза бра ног ле ка ра, 
од но сно за вод за хит ну ме ди цин ску по моћ ако је та кав за вод осно
ван на под руч ју фи ли ја ле.

Члан 54.
Оси гу ра но ли це сно си тро шко ве пру жа ња хит не ме ди цин ске по

мо ћи и на ста ле тро шко ве пре гле да и пре во за са ни тет ским ко ли ма 
у слу ча ју нео прав да ног зах те ва за ука зи ва ње хит не ме ди цин ске 
по мо ћи.

1.7. Кућ но ле че ње

Члан 55. 
(1) Оси гу ра ном ли цу обез бе ђу је се кућ но ле че ње у скла ду са За

ко ном и овим пра вил ни ком.
(2) Кућ но ле че ње је оправ да но и ме ди цин ски нео п ход но у слу

ча ју ка да је од стра не иза бра ног ле ка ра или ле ка ра спе ци ја ли сте 
ин ди ко ва на при ме на па рен те рал них ле ко ва, ме ди цин ских и ре ха
би ли та ци о них про це ду ра ко је здрав стве ни рад ник мо же да пру жи 
у кућ ним усло ви ма оси гу ра ном ли цу ко је је не по крет но или чи је 
кре та ње зах те ва по моћ дру гог ли ца.

(3) Кућ но ле че ње се спро во ди и као на ста вак ста ци о нар ног ле
че ња.

(4) Оси гу ра ном ли цу у тер ми нал ној фа зи бо ле сти, не по крет ном, 
од но сно по крет ном уз по моћ дру гих ли ца обез бе ђу је се кућ но ле
че ње.

Члан 56.
Иза бра ни ле кар од ре ђу је вр сту и ду жи ну кућ ног ле че ња и пра ти 

ње го во спро во ђе ње.
Члан 56а

(1) О пру же ним здрав стве ним услу га ма у ле че њу оси гу ра ног ли ца 
ко је је при вре ме но не спо соб но за кре та ње у сми слу чла на 55. ст. 
2. и 3. овог пра вил ни ка, ле кар у слу жби кућ ног ле че ња из ве шта ва 
иза бра ног ле ка ра ко ји у здрав стве ни кар тон оси гу ра ног ли ца уно си 
све по дат ке о ле че њу и пру же ним здрав стве ним услу га ма, из да је 
на ло ге за ме ди цин скотех нич ка по ма га ла и сл.

(2) Ако у на ла зу ле ка ра спе ци ја ли сте или у от пу сној ли сти по сле 
ста ци о нар ног ле че ња ни је про пи са на те ра пи ја, ле кар из слу жбе 
кућ ног ле че ња из ста ва 1. овог чла на, да је пред лог за те ра пи ју 
ле ко ви ма, на осно ву ко јег, иза бра ни ле кар из да је ре цепт, од но сно 
на лог за ле ко ве са Ли сте ле ко ва, а слу жба кућ ног ле че ња оси гу
ра ном ли цу до ста вља ре цепт, од но сно спро во ди те ра пи ју пре ма 
на ло гу.

1.8. Ле че ње ди ја ли зом у кућ ним усло ви ма

Члан 57.
Ле че ње ди ја ли зом у кућ ним усло ви ма, од но сно хе мо ди ја ли зом и 

пе ри то не ум ском ди ја ли зом оси гу ра на ли ца оства ру ју у скла ду са 
оп штим ак ти ма Ре пу блич ког за во да ко ји ма се уре ђу ју стан дар ди за 
ди ја ли зе и це не ма те ри ја ла за ди ја ли зе ко је се обез бе ђу ју на те рет 
сред ста ва здрав стве ног оси гу ра ња.

Члан 58. 
Ле че ње хе мо ди ја ли зом у кућ ним усло ви ма оси гу ра но ли це оства

ру је:

1)  на пред лог струч ног кон зи ли ју ма здрав стве не уста но ве ко ја пру
жа здрав стве не услу ге хе мо ди ја ли зе;

2)  ка да оси гу ра но ли це обез бе ди апа рат за хе мо ди ја ли зу у кућ
ним усло ви ма;

3)  ка да оси гу ра но ли це има обез бе ђен на мен ски про стор у кућ
ним усло ви ма;

4)  ка да је оси гу ра но ли це, од но сно члан ње го ве по ро ди це или 
ли це ко је се ста ра о ње му, об у че но за оба вља ње хе мо ди ја ли зе 
у кућ ним усло ви ма.

Члан 59. 
(1) Пред лог струч ног кон зи ли ју ма здрав стве не уста но ве из чла на 

58. тач ка 1) овог пра вил ни ка, са др жи:

1)  ме ди цин ске ин ди ка ци је утвр ђе не оп штим ак том Ре пу блич ког 
за во да ко јим се уре ђу ју стан дар ди за ди ја ли зе ко је се обез бе
ђу ју на те рет сред ста ва здрав стве ног оси гу ра ња;

2)  ми шље ње о ис пу ње но сти усло ва из чла на 58. овог пра вил
ни ка;

3) да тум по чет ка ле че ња хе мо ди ја ли зом у кућ ним усло ви ма.

(2) Здрав стве на уста но ва из ста ва 1. овог чла на до ста вља ма тич
ној фи ли ја ли пред лог струч ног кон зи ли ју ма и спе ци фи ка ци ју ма те

49 <



50 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ДЕЦЕМБАР 2010 ДЕЦЕМБАР 2010 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 51

ри ја ла за ле че ње хе мо ди ја ли зом у кућ ним усло ви ма, а иза бра ном 
по ну ђа чу из чла на 60. овог пра вил ни ка, спе ци фи ка ци ју ма те ри ја ла 
за ле че ње.

(3) Ле кар спе ци ја ли ста здрав стве не уста но ве код ко је оси гу ра но 
ли це ко је се ле чи пе ри то не ум ском ди ја ли зом оба вља кон трол не 
пре гле де, до ста вља ма тич ној фи ли ја ли пред лог и спе ци фи ка ци ју 
ма те ри ја ла за ле че ње пе ри то не ум ском ди ја ли зом, а иза бра ном 
по ну ђа чу из чла на 60. овог пра вил ни ка, спе ци фи ка ци ју ма те ри ја ла 
за ле че ње.

(4) Ле кар ска ко ми си ја ма тич не фи ли ја ле да је оце ну о пред ло гу 
струч ног кон зи ли ју ма из ста ва 1. овог чла на и ле ка ра спе ци ја ли сте 
из ста ва 3. овог чла на и о сво јој оце ни оба ве шта ва здрав стве ну 
уста но ву у ро ку од 5 да на од да на до би ја ња пред ло га.

(5) До до би ја ња оце не ле кар ске ко ми си је из ста ва 4. овог чла на, 
здрав стве на уста но ва је ду жна да оси гу ра но ли це ле чи хе мо ди ја
ли зом, од но сно пе ри то не ум ском ди ја ли зом у бол нич ким (ста ци о
нар ним) усло ви ма.

Члан 60.
По до би ја њу са гла сно сти ле кар ске ко ми си је из чла на 59. став 4. овог 

пра вил ни ка, ма те ри јал за ле че ње хе мо ди ја ли зом, од но сно пе ри то
не ум ском ди ја ли зом у кућ ним усло ви ма, оси гу ра ном ли цу обез бе ђу
је иза бра ни по ну ђач са ко јим је Ре пу блич ки за вод за кљу чио уго вор.

Члан 61.
У слу ча ју да се здрав стве но ста ње оси гу ра ног ли ца про ме ни у 

ме ри да ни је мо гу ће ле че ње хе мо ди ја ли зом од но сно пе ри то не ум
ском ди ја ли зом, или оси гу ра но ли це не са ра ђу је у ле че њу и нео
прав да но не до ла зи на кон тро ле код над ле жне здрав стве не уста
но ве, струч ни кон зи ли јум од но сно ле кар спе ци ја ли ста над ле жне 
здрав стве не уста но ве да је пред лог, са обра зло же њем, за пре кид 
и пре ста нак ле че ња хе мо ди ја ли зом од но сно пе ри то не ум ском ди
ја ли зом у кућ ним усло ви ма, о че му оце ну да је ле кар ска ко ми си ја 
ма тич не фи ли ја ле.

1.8.а Тран сплан та ци ја ор га на и тки ва

Члан 61а
(1) Да ва лац ор га на или тки ва има пра во на здрав стве ну за шти ту 

на те рет сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња ако је дао 
ор ган или тки во за ону вр сту тран сплан та ци је ко ја се као пра во 
обез бе ђу је из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња као и 
у то ку при пре ме за тран сплан та ци ју и опо рав ка по сле оба вље не 
тран сплан та ци је.

(2) Здрав стве ну за шти ту из ста ва 1. овог чла на да ва лац ор га на 
или тки ва, оства ру је у здрав стве ној уста но ви у ам бу лант нопо ли кли
нич ким или ста ци о нар ним усло ви ма, без упу та иза бра ног ле ка ра, 
у окви ру здрав стве не за шти те оси гу ра ног ли ца ко је је при ма лац 
ор га на или тки ва.

(3) Да ва лац ор га на или тки ва за по тре бе тран сплан та ци је ор га на 
или тки ва оси гу ра ном ли цу, оства ру је пра ва из ст. 1 и 2. овог чла на, 
без об зи ра да ли има свој ство оси гу ра ног ли ца.

Члан 61б
Тро шко ви здрав стве не за шти те да ва о ца ор га на или тки ва из чла на 

61а став 1. овог пра вил ни ка по себ но се ис ка зу ју у окви ру фак ту ре за 
тро шко ве здрав стве не за шти те при ма о ца ор га на или тки ва.

Члан 61в
Да ва лац ор га на или тки ва има пра во на тро шко ве пре во за у ве зи 

са здрав стве ном за шти том из чла на 61а овог пра вил ни ка, у окви ру 
здрав стве не за шти те оси гу ра ног ли ца ко је је при ма лац ор га на или 
тки ва, без об зи ра да ли има свој ство оси гу ра ног ли ца.

1.9. Пре вен ци ја, пре гле ди и ле че ње бо ле сти уста и зу ба

Члан 62. 
(1) Пре вен ци ју, пре гле де и ле че ње бо ле сти уста и зу ба оси гу ра но 

ли це оства ру је не по сред но код иза бра ног ле ка ра  док то ра сто ма

то ло ги је (у да љем тек сту: док тор сто ма то ло ги је) код здрав стве не 
уста но ве на под руч ју ма тич не фи ли ја ле.

(2) Док тор сто ма то ло ги је упу ћу је оси гу ра но ли це код здрав стве не 
уста но ве на под руч ју, од но сно ван под руч ја ма тич не фи ли ја ле на 
на чин и по по ступ ку утвр ђе ним чл. 39. и 46. овог пра вил ни ка.

(3) Сто ма то ло шке на док на де оси гу ра но ли це оства ру је на на чин 
и по по ступ ку про пи са ним оп штим ак том Ре пу блич ког за во да ко јим 
се уре ђу ју ме ди цин скотех нич ка по ма га ла.

1.10. Ме ди цин ско-тех нич ка по ма га ла

Члан 63.
Оси гу ра ним ли ци ма обез бе ђу ју се ме ди цин скотех нич ка по ма га

ла у скла ду са оп штим ак том Ре пу блич ког за во да ко јим се уре ђу ју 
ме ди цин скотех нич ка по ма га ла.

1.11. Ли ста че ка ња и прет ход но оба ве ште ње оси гу ра ном 
ли цу

Члан 64. 
(1) За од ре ђе не вр сте здрав стве них услу га ко је се обез бе ђу ју из 

сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња и ко је ни су хит не, мо
же се утвр ди ти ре до след ко ри шће ња, у за ви сно сти од ме ди цин ских 
ин ди ка ци ја и здрав стве ног ста ња оси гу ра ног ли ца, као и да ту ма 
ја вља ња здрав стве ној уста но ви, с тим да вре ме че ка ња не мо же да 
бу де та кво да угро зи здра вље или жи вот оси гу ра ног ли ца (у да љем 
тек сту: ли ста че ка ња).

(2) Здрав стве на услу га за ко ју се у здрав стве ној уста но ви утвр ђу
је ли ста че ка ња, оси гу ра ном ли цу се пру жа на осно ву истог упу та 
иза бра ног ле ка ра, од но сно оце не ле кар ске ко ми си је фи ли ја ле, на 
осно ву ко јег је оси гу ра но ли це ста вље но на ли сту че ка ња, без об
зи ра на вре ме пру жа ња здрав стве не услу ге.

(3) Ли ста че ка ња утвр ђу је се за:

1)  пре глед ме то дом ком пју те ри зо ва не то мо гра фи је (ЦТ) и ме то
дом маг нет не ре зо нан ци је(МР);

2) ди јаг но стич ку ко ро на ро гра фи ју и/или ка те те ри за ци ју ср ца;
3) ре ва ску ла ри за ци ју ми о кар да;
4)  уград њу трај ног ве штач ког во ди ча ср ца (ТВЕС) и кар ди о вер тер 

де фи бри ла то ра (ИЦД);
5) ин план та ци ју ве штач ких вал ву ла;
6)  угра ђи ва ње граф то ва од ве штач ког ма те ри ја ла и ен до ва ску

лар них графт про те за;
7) уград њу ен до про те за ку ка и ко ле на;
8)  ин стру мен тал ну сег мен тал ну ко рек ци ју де фор ма ци ја кич ме ног 

сту ба код де це;
9) опе ра ци ју ка та рак те;

10) уград њу ин тра о ку лар ног со чи ва.

(4) Ли сту че ка ња из ста ва 3. овог чла на здрав стве на уста но ва 
утвр ђу је пре ма „Кли нич ким кри те ри ју ми ма и ме то до ло ги ји за утвр ђи
ва ње ли сте и вре ме на че ка ња за здрав стве не услу ге у здрав стве ним 
уста но ва ма“, из ак та ко ји је до нео ми ни стар здра вља за пра ће ње 
ква ли те та ра да код здрав стве не уста но ве.

(5) Уко ли ко оси гу ра но ли це ко ри сти здрав стве не услу ге ми мо ли
сте че ка ња, тро шко ви па да ју на ње гов те рет и не мо гу се на кна ди ти 
из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња.

Члан 65. 
(1) Ако здрав стве на уста но ва са ко јом је Ре пу блич ки за вод, од

но сно ма тич на фи ли ја ла за кљу чи ла уго вор утвр ди да здрав стве на 
услу га ни је ме ди цин ски нео п ход на, од но сно оправ да на за здрав
стве но ста ње оси гу ра ног ли ца, ду жна је да о то ме из да пи сме но 
оба ве ште ње оси гу ра ном ли цу пре пру жа ња здрав стве не за шти те 
(у да љем тек сту: прет ход но оба ве ште ње).

(2) Прет ход но оба ве ште ње здрав стве на уста но ва мо ра да ти и оси
гу ра ном ли цу ко је ста вља на ли сту че ка ња.

(3) Ако се оси гу ра ном ли цу по ред прет ход ног оба ве ште ња из 
ста ва 1. овог чла на, здрав стве на услу га пру жа на лич ни зах тев 
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оси гу ра ног ли ца, тро шко ви здрав стве не услу ге па да ју на те рет 
оси гу ра ног ли ца.

1.12. За ка зи ва ње спе ци ја ли стич ко-кон сул та тив них пре гле-
да и ко ри шће ње здрав стве не за шти те у при ват ној прак си и 
до пун ском ра ду код здрав стве не уста но ве

Члан 66.
(1) Здрав стве на уста но ва са ко јом је ма тич на фи ли ја ла за кљу

чи ла уго вор, ду жна је да за ка же спе ци ја ли стич кокон сул та тив ни 
и ди јаг но стич ки пре глед за ко ји ни је про пи са но утвр ђи ва ње ли сте 
че ка ња у сми слу чла на 64. став 3. овог пра вил ни ка, нај ка сни је у 
ро ку од 30 да на од да на ја вља ња оси гу ра ног ли ца здрав стве ној 
уста но ви са ле кар ским упу том уко ли ко пре глед ни је хи тан и ако се 
код здрав стве не уста но ве не мо же оба ви ти од мах по ја вља њу оси
гу ра ног ли ца на пре глед.

(2) О за ка за ним пре гле ди ма здрав стве на уста но ва во ди књи гу за
ка зи ва ња са лич ним по да ци ма и тер ми ном у ко ме оси гу ра но ли це 
тре ба да се ја ви на за ка за ни пре глед.

Члан 67. 
(1) Здрав стве на уста но ва ко ја оба вља здрав стве ну де лат ност на 

при мар ном ни воу мо же да за ка зу је ди јаг но стич ке пре гле де (ла
бо ра то риј ске ана ли зе, ренд ген пре гле де, ул тра звуч не пре гле де), 
ме ди цин ску ре ха би ли та ци ју и спе ци ја ли стич кокон сул та тив не пре
гле де.

(2) Здрав стве на уста но ва ко ја оба вља здрав стве ну де лат ност на 
се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу мо же да за ка зу је спе ци ја ли стич
кокон сул та тив не и ди јаг но стич ке пре гле де.

Члан 68. 
(1) Оси гу ра ном ли цу ко је не мо же да бу де при мље но на за ка за ни 

пре глед у ро ку из чла на 66.овог пра вил ни ка, здрав стве на уста но ва 
је ду жна да на ле кар ском упу ту упи ше и пе ча том ове ри да тум за
ка за ног пре гле да или да му из да пи са ну по твр ду. По твр да са др жи 
пи сме ну ин фор ма ци ју здрав стве не уста но ве о раз ло зи ма због ко јих 
оси гу ра но ли це ни је при мље но на пре глед, од но сно ме ди цин ску 
ре ха би ли та ци ју.

(2) По твр ду из ста ва 1. овог чла на пот пи су је ди рек тор здрав стве не 
уста но ве, од но сно ли це ко је он овла сти.

(3) Здрав стве на уста но ва во ди еви ден ци ју о из да тим по твр да ма 
из ста ва 1. овог чла на.

Члан 69. 
(1) Оси гу ра но ли це ко ме је на ле кар ском упу ту упи сан да тум за ка

за ног пре гле да, од но сно из да та по твр да у сми слу чла на 68. став 1. 
овог пра вил ни ка, мо же да оба ви по тре бан пре глед или ме ди цин ску 
ре ха би ли та ци ју у при ват ној прак си или у до пун ском ра ду код здрав
стве не уста но ве са ко јом је за кљу чен уго вор.

(2) Тро шко ве пре гле да из ста ва 1. овог чла на сно си оси гу ра но ли це 
из соп стве них сред ста ва.

(3) По сле оба вље ног пре гле да, од но сно ме ди цин ске ре ха би ли
та ци је, оси гу ра но ли це има пра во да под не се ма тич ној фи ли ја ли 
зах тев за ре фун да ци ју тро шко ва за пру же не здрав стве не услу ге у 
при ват ној прак си, од но сно до пун ском ра ду код здрав стве не уста
но ве. Зах тев се под но си на „ Обра сцу РЕФ1”.

(4) Уз зах тев за ре фун да ци ју тро шко ва из ста ва 3. овог чла на, 
оси гу ра но ли це под но си:

–  упут за пре глед код здрав стве не уста но ве са еви ден ти ра ним да
ту мом за ка зи ва ња пре гле да или упут за пре глед у здрав стве ној 
уста но ви са по твр дом из чла на 68. став 1. овог пра вил ни ка;

– ра чун о пла ће ном пре гле ду;
– ме ди цин ску до ку мен та ци ју (спе ци ја ли стич ки на лаз и др.);
– фо то ко пи ју здрав стве не књи жи це.

(5) Уко ли ко ма тич на фи ли ја ла у спро ве де ном по ступ ку утвр ди да је 
зах тев осно ван, из вр ши ће ре фун да ци ју тро шко ва оси гу ра ном ли цу 
у ви си ни ствар них тро шко ва уз ума ње ње за из нос пар ти ци па ци је 
ако оси гу ра но ли це има оба ве зу пла ћа ња пар ти ци па ци је за пру
же ну услу гу.

(6) За из нос ре фун ди ра них тро шко ва оси гу ра ном ли цу из ста ва 
5. овог чла на, ма тич на фи ли ја ла ума њу је уго во ре ну на кна ду здрав
стве ној уста но ви ко ја је из да ла по твр ду из чла на 68. став 1. овог 
пра вил ни ка, на осно ву ре ше ња до не тог у спро ве де ном по ступ ку.

1.13. Пра во на ре фун да ци ју тро шко ва оси гу ра ним ли ци ма 
- труд ни ца ма

Члан 70. 
(1) Оси гу ра но ли це – труд ни ца има пра во на ре фун да ци ју тро

шко ва за здрав стве ну услу гу, ди јаг но сти ку, лек, од но сно ме ди цин
ско сред ство у ве зи са труд но ћом ко је је пла ти ла код здрав стве не 
уста но ве са ко јом је за кљу чен уго вор о пру жа њу здрав стве не за
шти те на при мар ном, се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу, од но сно 
у при ват ној прак си због не мо гућ но сти да јој се код здрав стве не 
уста но ве са ко јом је за кљу чен уго вор о пру жа њу здрав стве не за
шти те обез бе ди здрав стве на услу га или ди јаг но сти ка ра ди чи јег 
оба вља ња је упу ће на, од но сно лек или ме ди цин ско сред ство ко је 
јој је про пи са но.

(2) Труд ни ца има пра во на ре фун да ци ју тро шко ва из ста ва 1. овог 
чла на, за здрав стве не услу ге, ди јаг но сти ку, лек, од но сно ме ди цин
ско сред ство ако јој ни су обез бе ђе ни у ро ку од три да на од да на 
ја вља ња здрав стве ној уста но ви, а спа да ју у обим и са др жај здрав
стве не за шти те ко ји се обез бе ђу је из сред ста ва оба ве зног здрав
стве ног оси гу ра ња.

(3) За ре фун да ци ју тро шко ва из ста ва 1. овог чла на, труд ни ца под
но си зах тев ма тич ној фи ли ја ли уз ко ји при ла же ме ди цин ску до ку
мен та ци ју, ра чун о пла ће ним тро шко ви ма и фо то ко пи ју здрав стве не 
књи жи це.

(4) Ако ма тич на фи ли ја ла у спро ве де ном по ступ ку утвр ди да је 
зах тев осно ван, из вр ши ће ре фун да ци ју тро шко ва труд ни ци у ви си ни 
ствар них тро шко ва.

1.14. Пра во на ле ко ве и ме ди цин ска сред ства

Члан 71.
(1) Пра во на ле ко ве оси гу ра ном ли цу обез бе ђу је се у скла ду са 

оп штим ак том Ре пу блич ког за во да ко јим се уре ђу је Ли ста ле ко ва 
ко ји се про пи су ју и из да ју на те рет сред ста ва оба ве зног здрав стве
ног оси гу ра ња (у да љем тек сту: Ли ста ле ко ва).

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, оси гу ра ном ли цу се обез бе
ђу је и лек ко ји ни је на Ли сти ле ко ва, а ме ди цин ски је нео п хо дан за 
ле че ње, под усло ви ма утвр ђе ним оп штим ак том Ре пу блич ког за во да 
ко јим се уре ђу је са др жај и обим пра ва на здрав стве ну за шти ту.

Члан 72.
Пра во на ме ди цин ска сред ства, оси гу ра ном ли цу обез бе ђу је се у 

скла ду са оп штим ак том Ре пу блич ког за во да ко јим се утвр ђу ју вр
ста и стан дард ме ди цин ских сред ста ва ко ја се угра ђу ју у ор га ни зам 
оси гу ра ног ли ца (у да љем тек сту: им план та ти), као и дру ге вр сте 
нео п ход них ме ди цин ских сред ста ва.

Члан 73.
(1) Оси гу ра ном ли цу лек про пи су је и ле кар ски ре цепт из да је иза

бра ни ле кар из чла на 19. овог пра вил ни ка.
(2) Оси гу ра ном ли цу лек про пи су је и ле кар ски ре цепт из да је и 

ле кар спе ци ја ли ста ка да му иза бра ни ле кар пре не се овла шће ње у 
скла ду са чла ном 37. овог пра вил ни ка.

(3) Ле кар спе ци ја ли ста код ко га је иза бра ни ле кар упу тио оси гу
ра но ли це ра ди оства ри ва ња спе ци ја ли стич кокон сул та тив не здрав
стве не за шти те, у из ве шта ју ко ји се до ста вља иза бра ном ле ка ру 
да је ми шље ње и пред ла же те ра пи ју ле ком.

(4) На осно ву из ве шта ја ле ка ра спе ци ја ли сте из ста ва 3. овог чла
на, оси гу ра ном ли цу ле кар ски ре цепт за пред ло же ни лек из да је 
иза бра ни ле кар.

(5) Ле ка ри из ст. 1, 2. и 3. овог чла на мо гу про пи си ва ти, од но сно 
пред ла га ти про пи си ва ње ле ко ва са мо из свог де ло кру га ра да.

Члан 74. 
(1) У то ку ста ци о нар ног ле че ња оси гу ра ном ли цу ста ци о нар на 
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здрав стве на уста но ва ду жна је да обез бе ди све нео п ход не ле ко ве 
и ме ди цин ска сред ства.

(2) Оси гу ра ном ли цу на ста ци о нар ном ле че њу, лек ко ји је на Ли
сти ле ко ва про пи су је ле кар ста ци о нар не здрав стве не уста но ве, при 
от пу сту ра ди на ста вља ња ле че ња.

(3) По сле за вр ше ног ста ци о нар ног ле че ња, при ли ком от пу ста, 
ста ци о нар на здрав стве на уста но ва ду жна је да оси гу ра ном ли цу 
обез бе ди ле ко ве у ко ли чи ни по треб ној до пр вог ја вља ња иза бра ном 
ле ка ру, а нај ду же за пе ри од од пет да на.

Члан 75. 
Ста ци о нар на здрав стве на уста но ва обез бе ђу је оси гу ра ном ли цу 

лек ко ји ни је на Ли сти ле ко ва, под усло ви ма про пи са ним оп штим 
ак том Ре пу блич ког за во да ко јим се уре ђу је са др жај и обим здрав
стве не за шти те и то за вре ме:

1) ста ци о нар ног ле че ња;
2) ле че ња у днев ној бол ни ци;
3) ам бу лант нопо ли кли нич ког ле че ња.

Члан 76.
У уста но ва ма со ци јал не за шти те са ко ји ма Ре пу блич ки за вод има 

за кљу чен уго вор о пру жа њу здрав стве них услу га, оси гу ра ном ли цу 
сме ште ном у уста но ву со ци јал не за шти те, лек про пи су је и ле кар ски 
ре цепт из да је ле кар уста но ве со ци јал не за шти те, од но сно иза бран 
ле кар из чла на 21. овог пра вил ни ка.

Члан 77.
У дру гим об ли ци ма оба вља ња здрав стве не де лат но сти  при ват на 

прак са, са ко ји ма Ре пу блич ки за вод има за кљу чен уго вор, оси гу ра
ном ли цу лек про пи су је и ле кар ски ре цепт из да је ле кар из обла сти: 
оп ште ме ди ци не, ги не ко ло ги је, пе ди ја три је и сто ма то ло ги је.

Члан 78.
Из у зет но, оси гу ра ном ли цу се на кна ђу ју тро шко ви на бав ке ле ка са 

Ли сте ле ко ва у скла ду са оп штим ак том Ре пу блич ког за во да ко јим 
се уре ђу је са др жај и обим пра ва на здрав стве ну за шти ту.

Члан 79.
(1) Ле кар је ду жан да сва ки про пи са ни лек упи ше у здрав стве ни 

кар тон оси гу ра ног ли ца и при то ме на ве де на зив ле ка, фар ма це ут ски 
об лик ле ка, ње го ву ко ли чи ну, ја чи ну и на чин при ме не.

(2) У слу ча је ви ма ка да се здрав стве на за шти та оства ру је ван под
руч ја ма тич не фи ли ја ле и у слу ча ју пру жа ња хит не ме ди цин ске по мо
ћи, по да ци из ста ва 1. овог чла на упи су ју се у про то кол бо ле сни ка.

IV. ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРА ВА НА НОВ ЧА НЕ НА КНА ДЕ

1. Оства ри ва ње пра ва на на кна ду за ра де за вре ме при вре ме не 
спре че но сти за рад оси гу ра ни ка

Члан 80.
(1) О пра ву на на кна ду за ра де за вре ме при вре ме не спре че но сти 

за рад (у да љем тек сту: на кна да за ра де) ре ша ва по сло да вац, ако се 
на кна да за ра де ис пла ћу је на те рет по сло дав ца, а ма тич на фи ли ја ла, 
ако се на кна да ис пла ћу је на те рет те фи ли ја ле.

(2) На кна да за ра де ис пла ћу је се на осно ву под не тих до ка за, без 
под но ше ња зах те ва.

(3) На зах тев оси гу ра ни ка, ис пла ти лац нов ча не на кна де ду жан је 
да му из да ре ше ње.

Члан 81.
Ис пла та на кна де за ра де вр ши се на осно ву:

1)  из ве шта ја о при вре ме ној спре че но сти за рад (у да љем тек сту: 
до зна ка) и оце не ле кар ске ко ми си је;

2)  по твр де о оства ре ној за ра ди за утвр ђи ва ње осно ва за об ра чун 
на кна де за ра де;

3)  по твр де о кре та њу (по ра стусма ње њу) за ра да код по сло дав ца 
за пр во ускла ђи ва ње осно ва за на кна ду за ра де за по сле ног;

4)  по твр де о кре та њу (по ра стусма ње њу) за ра да код по сло дав
ца за на ред на ускла ђи ва ња осно ва за на кна ду за ра де за
по сле ног;

5) спи ска об ра чу на тих – ис пла ће них на кна да за ра да;
6) до ка за да је до спе ли до при нос пла ћен и то:

–  за за по сле не из чла на 17. став 1. тач. 1–7. За ко на, из ја ве по
сло дав ца да је до спе ли до при нос пла ћен, По ре ске при ја ве о 
об ра чу на тим и пла ће ним до при но си ма за оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње на за ра де – обра зац ПП ОД и По ре ске при ја ве о 
об ра чу на тим и пла ће ним до при но си ма за оба ве зно со ци јал но 
оси гу ра ње на на кна де за ра да на те рет дру гих ис пла ти о ца  
обра зац ПП ОД1;

–  за пред у зет ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 18. За ко на, уве ре ња 
по ре ске упра ве да је до спе ли до при нос пла ћен;

–  за све ште ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 20. За ко на, уве ре ња 
по ре ске упра ве да је до спе ли до при нос пла ћен;

–  за вер ске слу жбе ни ке из чла на 17. став 1. тач ка 20. За ко на 
– из ја ве по сло дав ца да је до спе ли до при нос пла ћен, По ре ске 
при ја ве о об ра чу на тим и пла ће ним до при но си ма за оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње на за ра де  обра зац ПП ОД и По ре ске 
при ја ве о об ра чу на тим и пла ће ним до при но си ма за оба ве зно 
со ци јал но оси гу ра ње на на кна де за ра да на те рет дру гих ис пла
ти о ца – обра зац ПП ОД1;

7)  до ка за да је пре да та до ку мен та ци ја за утвр ђи ва ње рад не спо
соб но сти, од но сно ин ва лид но сти по про пи си ма о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра њу;

8)  до ка за за дру гог ро ди те ља у слу ча ју не ге де те та, у скла ду са 
чла ном 80. За ко на;

9) до ка за о прет ход ном ста жу оси гу ра ња.

Члан 82.
(1) До зна ку из да је иза бра ни ле кар из чла на 19. овог пра вил ни ка.
(2) Уко ли ко до зна ку из да је оси гу ра ни ку иза бра ни ле кар из обла

сти ги не ко ло ги је, пе ди ја три је или сто ма то ло ги је, ду жан је да о то ме 
оба ве сти иза бра ног ле ка ра из обла сти оп ште ме ди ци не, од но сно 
ме ди ци не ра да, због по ве зи ва ња при вре ме не спре че но сти за рад 
у скла ду са За ко ном.

(3) Оси гу ра ни ку ко ји је при вре ме но спре чен за рад због не ге чла на 
по ро ди це ко ји је вој ни оси гу ра ник, до зна ку из да је ње гов иза бра ни 
ле кар из чла на 19. став 1. тач ка (1), на осно ву до зна ке или из ве
шта ја вој ног ле ка ра.

Члан 83.
(1) По сло да вац ко ји ис пла ћу је на кна ду за ра де ко ја се обез бе ђу је 

из сред ста ва Ре пу блич ког за во да, ду жан је да ма тич ној фи ли ја ли 
до ста ви Спи сак об ра чу на тих  ис пла ће них на кна да за ра да у два 
при мер ка са до ку мен та ци јом из чла на 81. овог пра вил ни ка ра ди 
прет ход не кон тро ле.

(2) Ма тич на фи ли ја ла је ду жна да из вр ши кон тро лу до ку мен та ци је 
и об ра чу на, од но сно утвр ди пра во на на кна ду и ви си ну на кна де и 
нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на при је ма об ра чу на од по сло
дав ца из вр ши пре нос од го ва ра ју ћег из но са сред ста ва на по се бан 
ра чун по сло дав ца.

Члан 84.
Ма тич на фи ли ја ла за др жа ва у сво јој еви ден ци ји је дан при ме рак 

Спи ска об ра чу на тих  ис пла ће них на кна да за ра да са до ка зи ма на 
осно ву ко јих је из вр шен об ра чун на кна де за ра де. Дру ги при ме рак 
Спи ска об ра чу на тих  ис пла ће них на кна да за ра да ове ра ва се пот пи
сом овла шће ног ли ца и пе ча том фи ли ја ле и вра ћа се по сло дав цу.

Члан 85.
Пред у зет ни ци ма и за по сле ни ма код пред у зет ни ка, под усло вом да 

пред у зет ни ци не ма ју по се бан ра чун, као и све ште ни ци ма и вер ским 
слу жбе ни ци ма, на кна ду за ра де ко ја се обез бе ђу је из сред ста ва ма
тич не фи ли ја ле, об ра чу на ва и ис пла ћу је ма тич на фи ли ја ла.

Члан 86.
(1) За оси гу ра ни ке ко ји су за по сле ни код ви ше по сло да ва ца, пра во 

на на кна ду за ра де утвр ђу је ма тич на фи ли ја ла, на осно ву до ка за из 
чла на 81. овог пра вил ни ка.
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(2) Ма тич ној фи ли ја ли об ра чун под но си по сло да вац на осно ву чи је 
при ја ве је утвр ђе но свој ство оси гу ра ни ка, уз до ста вља ње до ка за од 
свих по сло да ва ца.

(3) Ма тич на фи ли ја ла је ду жна да из вр ши кон тро лу до ку мен та ци је 
и об ра чу на, од но сно утвр ди пра во на на кна ду и ви си ну на кна де и 
нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на при је ма об ра чу на од по сло
дав ца, из вр ши пре нос од го ва ра ју ћег из но са сред ста ва на по себ ни 
ра чун оног по сло дав ца ко ји је до ста вио об ра чун.

2. Оства ри ва ње пра ва на на кна ду тро шко ва пре во за

Члан 87.
(1) О пра ву на на кна ду тро шко ва пре во за у ве зи са ко ри шће њем 

здрав стве не за шти те ре ша ва ма тич на фи ли ја ла.
(2) На кна да тро шко ва пре во за ис пла ћу је се на осно ву под не тих 

до ка за.
(3) На зах тев оси гу ра ног ли ца ма тич на фи ли ја ла ду жна је да из да 

ре ше ње.

Члан 88.  
(1) До ка зи за ис пла ту на кна де тро шко ва пре во за из чла на 87. став 

2. овог пра вил ни ка је су:

1)  по твр да о по тре би пу то ва ња ове ре на да ту мом и пе ча том здрав
стве не уста но ве и пот пи сом и фак си ми лом ле ка ра;

2)  пре во зна кар та или до каз о це ни пре во за (по твр да пре во зни ка 
или це нов ник пре во зни ка).

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, у слу ча ју да по твр да о по тре би 
пу то ва ња ни је ове ре на пе ча том здрав стве не уста но ве, пот пи сом и 
фак си ми лом ле ка ра, до ка зи за ис пла ту на кна де тро шко ва пре во за 
из чла на 87. став 2. овог пра вил ни ка је су:

1)  по твр да о за ка зи ва њу здрав стве не услу ге и дру га ме ди цин ска 
до ку мен та ци ја о пру же ној здрав стве ној услу зи;

2)  пре во зна кар та или до каз о це ни пре во за (по твр да пре во зни ка 
или це нов ник пре во зни ка).

V.  КО РИ ШЋЕ ЊЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ 
У ИНО СТРАН СТВУ

Члан 89.
Ра ди ко ри шће ња здрав стве не за шти те у ино стран ству у скла ду 

са За ко ном, ма тич на фи ли ја ла из да је оси гу ра ном ли цу по твр ду о 
ко ри шће њу здрав стве не за шти те.

VI.  ДО ДЕ ЉИ ВА ЊЕ, КО РИ ШЋЕ ЊЕ И КОН ТРО ЛА 
ЈЕ ДИН СТВЕ НОГ ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ О НОГ БРО ЈА ЛЕ КА РА

Члан 90. 
(1) Ре пу блич ки за вод је дин стве ним иден ти фи ка ци о ним бро

јем ле ка ра (у да љем тек сту: ИД број) овла шћу је ле ка ра да оси гу
ра ним ли ци ма Ре пу блич ког за во да обез бе ди оства ри ва ње пра
ва из здрав стве ног оси гу ра ња на те рет сред ста ва оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња у скла ду са овим пра вил ни ком.

(2) ИД број се до де љу је иза бра ном ле ка ру ко ји је док тор ме
ди ци не или док тор ме ди ци не спе ци ја ли ста за област оп ште 
ме ди ци не, од но сно спе ци ја ли ста ме ди ци не ра да, док тор ме ди
ци не спе ци ја ли ста пе ди ја три је, док тор ме ди ци не спе ци ја ли ста 
ги не ко ло ги је и док тор сто ма то ло ги је у здрав стве ној уста но ви 
ко ја оба вља здрав стве ну де лат ност на при мар ном ни воу и у 
уста но ви со ци јал не за шти те.

(3) ИД број до де љу је се ле ка ру у при ват ној прак си у до му 
здра вља осно ва ном сред стви ма у при ват ној сво ји ни, од но сно 
у од ре ђе ном об ли ку при ват не прак се са ко ји ма је Ре пу блич ки 
за вод за кљу чио уго вор.

(4) ИД број до де љу је се ле ка ру у дру гом об ли ку оба вља ња 
здрав стве не слу жбе  при ват на прак са са ко јим је Ре пу блич ки 

за вод за кљу чио уго вор о про пи си ва њу ле ко ва са Ли сте ле ко
ва – Ли ста А и Ли ста А1.

(5) ИД број до де љу је се ле ка ру спе ци ја ли сти ко ме је иза бра
ни ле кар пре нео овла шће ње у скла ду са За ко ном за про пи си
ва ње ле ко ва на обра сцу ле кар ског ре цеп та за ТБЦ и ХИВ.

(6) ИД број до де љу је се ле ка ру спе ци ја ли сти у здрав стве ној 
уста но ви се кун дар ног и тер ци јар ног ни воа здрав стве не за шти
те са мо за про пи си ва ње ле ко ва на Обра сцу Н1 и Н2 у скла ду 
са овим пра вил ни ком.

(7) ИД број до де љу је се ле ка ру спе ци ја ли сти за про пи си ва
ње ме ди цин скотех нич ких по ма га ла у скла ду са оп штим ак том 
Ре пу блич ког за во да ко јим се уре ђу ју ме ди цин скотех нич ка по
ма га ла.

(8) Из у зет но, од ст. 1–7. овог чла на ди рек тор Ре пу блич ког за во
да, у слу ча ју из ра же ног јав ног ин те ре са до де љу је ИД број ле ка ру 
дру ге спе ци јал но сти, о че му се за кљу чу је по се бан уго вор.

(9) ИД број до де љу је се ле ка ру из ст. 2, 5. и 6. овог чла на ко ји 
је уго во ре ни рад ник у тој здрав стве ној уста но ви у сми слу Пра
вил ни ка о усло ви ма, кри те ри ју ми ма и ме ри ли ма за за кљу чи ва
ње уго во ра са да ва о ци ма здрав стве них услу га и за утвр ђи ва ње 
на кна де за њи хов рад.

(10) Је дан ле кар мо же има ти је дан ИД број, ко ји се ле ка ру до
де љу је на нео д ре ђе но вре ме, у скла ду са овим пра вил ни ком.

(11) ИД број се до де љу је и ле ка ру ко ји за ме њу је иза бра ног 
ле ка ра, уко ли ко му ра ни је ни је до де љен ИД број у сми слу од ре
да ба овог пра вил ни ка, ра ди при вре ме ног ко ри шће ња за вре ме 
док за ме њу је иза бра ног ле ка ра.

1. До де љи ва ње ИД бро ја

Члан 91.
(1) Зах тев за до де лу и од ја ву ИД бро ја, и про ме ну по да та ка, под

но си се на обра сцу „ПРИ ЈА ВА/ПРО МЕ НА/ОД ЈА ВА У ЕВИ ДЕН ЦИ ЈИ 
ИД БРО ЈЕ ВА ЛЕ КА РА“ (у да љем тек сту: Обра зац ИД бро ја).

(2) Ре пу блич ки за вод на осно ву Обра сца ИД бро ја до де љу је ИД 
број ле ка ра, од но сно да је овла шће ња ле ка ру из чла на 90. овог пра
вил ни ка, во ди еви ден ци је до де ље них ИД бро је ва, при вре ме но или 
трај но од у зи ма овла шће ња за ко ри шће ње ИД бро ја и вр ши од ја ву 
ИД бро ја.

(3) Обра зац ИД бро ја од штам пан је уз овај пра вил ник и чи ни 
ње гов са став ни део.

Члан 92. 
(1) Ле кар под но си Обра зац ИД бро ја фи ли ја ли Ре пу блич ког за

во да на чи јем под руч ју је се ди ште здрав стве не уста но ве код ко је 
је за по слен. Обра зац ИД бро ја се под но си чит ко по пу њен у три 
при мер ка, у ори ги на лу.

(2) Уко ли ко је Обра зац ИД бро ја не пот пун, не ја сан или не чи так, 
Фи ли ја ла вра ћа ле ка ру сва три при мер ка на ис прав ку или до пу ну.

(3) Уз Обра зац ИД бро ја ле кар до ста вља пот пи сан Уго вор о ко
ри шће њу је дин стве ног иден ти фи ка ци о ног бро ја ле ка ра (у да љем 
тек сту: уго вор) и дру гу од го ва ра ју ћу до ку мен та ци ју (за пи сник, из ја ва 
о гу бит ку пе ча та и др.).

Члан 93. 
(1) Ле кар ко ри сти до де ље ни ИД број и за рад код ви ше здрав

стве них уста но ва.
(2) У слу ча ју из ста ва 1. овог чла на еви ден ци ја ко ри шће ња ИД 

бро ја спро во ди се под но ше њем Обра сца ИД бро ја у скла ду са чла
ном 91. овог пра вил ни ка за сва ку здрав стве ну уста но ву код ко је 
ле кар ра ди.

(3) Ле кар не мо же да ко ри сти ИД број за рад код здрав стве не 
уста но ве ко ји ни је у еви ден ци ји ИД бро је ва ле ка ра, у сми слу ста ва 
2. овог чла на.

2. Еви ден ци ја до де ље них ИД бро је ва

Члан 94.
(1) Ре пу блич ки за вод во ди еви ден ци ју до де ље них ИД бро је ва, у 

елек трон ској фор ми, ко ја са др жи по дат ке из Обра сца ИД бро ја.
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(2) Ди рек тор Ре пу блич ког за во да по себ ним ак том бли же уре ђу је 
во ђе ње еви ден ци је де ље них ИД бро је ва.

Члан 95.
Ле кар ко јем је до де љен ИД број, ду жан је да оба ве сти фи ли ја лу 

о сва кој про ме ни по да та ка са др жа них у еви ден ци ји до де ље них ИД 
бро је ва и о на сту па њу раз ло га за од ја ву ИД бро ја, у ро ку од три да на 
од да на на ста ле про ме не, од но сно раз ло га за од ја ву, под но ше њем 
Обра сца ИД бро ја.

3. Од ре ђи ва ње ИД бро ја

Члан 96.
(1) ИД број се са сто ји од:

– ред ног бро ја ле ка ра (7 ци фа ра) и
– кон трол ног бро ја по Лу но вом ал го рит му (1 ци фра).

(2) За ИД бро је ве ко ји се до де љу ју по сту па њу на сна гу овог пра
вил ни ка ред ни број ИД бро ја се од ре ђу је ра сту ћим ре до сле дом по
чев од бро ја 3100001.

4. Штам биљ ИД бро ја

Члан 97. 
(1) Штам биљ ИД бро ја је об ли ка елип се, ди мен зи ја 47 x 18 мм, 

ис пи сан ћи ри лич ним пи смом, у фон ту Ти мес Неw Ро ман и са др жи 
сле де ће еле мен те:

1. пр ви ред: др ме ди ци не или др сто ма то ло ги је,
2. дру ги ред: име и пре зи ме,
3. спе ци ја ли за ци ја и дру ге ака дем ске ти ту ле,
4. тре ћи ред: тип и ИД број.

(2) Тип штам би ља од ре ђу је обим овла шће ња ле ка ра за ко ри шће
ње ИД бро ја и обе ле жа ва се рим ским бро јем, пре ма сле де ћој та
бе ли:

–     I – док тор ме ди ци не или док тор ме ди ци не спе ци ја ли ста 
за област оп ште ме ди ци не, од но сно спе ци ја ли ста ме ди ци не 
ра да;

– II – док тор ме ди ци не спе ци ја ли ста пе ди ја три је;
– III – док тор ме ди ци не спе ци ја ли ста ги не ко ло ги је;
– IV – док тор сто ма то ло ги је;
– V – ле кар спе ци ја ли ста на ко га је иза бра ни ле кар пре нео 

овла шће ња за про пи си ва ње ле ко ва на ре цепт (за ТБЦ и ХИВ);
– VI – ле кар спе ци ја ли ста за про пи си ва ње ле ко ва на Обра

сцу Н1 и Н2;
– VII – ле кар у при ват ној прак си;
– VIII – ле кар спе ци ја ли ста за про пи си ва ње ме ди цин скотех

нич ких по ма га ла.

Члан 98.
(1) Штам биљ ИД бро ја ле ка ра, про ме ну тек ста штам би ља и за ме

ну оште ће ног штам би ља из ра ђу је по За ко ну овла шће ни при вред ни 
су бјект, ис кљу чи во на осно ву ори ги нал ног при мер ка Обра сца ИД 
бро ја, ко ји је ове рен пе ча том Ре пу блич ког за во да.

(2) Тро шко ве из ра де, као и за ме не или по прав ке штам би ља сно си 
да ва лац услу га.

5. Уго вор о ко ри шће њу ИД бро ја

Члан 99. 
(1) Уго вор о ко ри шће њу ИД бро ја за кљу чу ју с јед не стра не Ре пу

блич ки за вод и с дру ге стра не, ле кар и здрав стве на уста но ва.
(2) Уго во ром из ста ва 1. овог чла на утвр ђу ју се пра ва и оба ве зе 

ле ка ра и здрав стве не уста но ве у ве зи са ко ри шће њем ИД бро ја.

Члан 100. 
(1) Ле кар је ду жан да до де ље ни ИД број ко ри сти ис кљу чи во на 

на чин про пи сан овим пра вил ни ком и уго во ром из чла на 99. овог 
пра вил ни ка.

(2) Иза бра ни ле кар код здрав стве не уста но ве ко ја оба вља здрав
стве ну де лат ност на при мар ном ни воу и уста но ви со ци јал не за шти
те ко ри сти ИД број за про пи си ва ње ле ко ва на ле кар ски ре цепт 
на обра сцу ле кар ског ре цеп та и на обра сцу на ло га за да ва ње ин
јек ци ја, за про пи си ва ње ме ди цин скотех нич ких по ма га ла ко ја се 
обез бе ђу ју на те рет сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра
ња и за оства ри ва ње дру гих пра ва оси гу ра них ли ца из оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња, са мо у окви ру де ло кру га ра да за ко ји му 
је до де љен ИД број.

(3) Ле кар у дру гом об ли ку оба вља ња здрав стве не слу жбе  при ват
ној прак си ко ри сти ИД број са мо за про пи си ва ње ле ко ва на ре цепт, 
у скла ду са за кљу че ним уго во ром о про пи си ва њу ле ко ва утвр ђе них 
Ли стом ле ко ва  Ли ста А и Ли ста А1.

(4) Ле кар спе ци ја ли ста ко ме је иза бра ни ле кар пре нео овла шће ња 
у скла ду са За ко ном, мо же да ко ри сти ИД број са мо за про пи си ва ње 
ле ко ва на обра сцу ле кар ског ре цеп та за ТБЦ и ХИВ.

(5) Ле кар код здрав стве не уста но ве се кун дар ног и тер ци јар ног 
ни воа ко ри сти ИД број са мо за про пи си ва ње ле ко ва на Обра сцу 
Н1 и Н2.

(6) Ле кар у при ват ној прак си ко ри сти ИД број са мо за оства
ри ва ње пра ва оси гу ра них ли ца из здрав стве ног оси гу ра ња из 
чла на 38б овог пра вил ни ка.

(7) Ле кар спе ци ја ли ста из чла на 90. став 7. овог пра вил ни ка, 
ко ри сти ИД број са мо за про пи си ва ње ме ди цин скотех нич ких 
по ма га ла.

(8) Ле кар из чла на 90. став 6. овог пра вил ни ка ко ри сти ИД број 
ис кљу чи во у скла ду са уго во ром.

6. Од ја ва ИД бро ја

Члан 101. 
(1) ИД број се мо же од ја ви ти при вре ме но и трај но.
(2) ИД број се при вре ме но се од ја вљу је у слу ча ју:

1)  да ле кар при вре ме но од су ству је са ра да у сми слу про пи са о 
ра ду (уда ље ње са ра да у сми слу про пи са о ра ду, по ро диљ ско 
од су ство, не пла ће но од су ство, спе ци ја ли за ци ја и струч но уса
вр ша ва ње и др.) или му ми ру ју пра ва и оба ве зе из рад ног од
но са,

2)  да до ђе до про ме не у рад ном од но су ле ка ра (про ме на рад ног 
ме ста, сти ца ње зва ња спе ци ја ли сте, и др.),

3)  да је ле ка ру из ре че на ме ра за бра не оба вља ња де лат но сти као 
ме ра без бед но сти,

4) да је ле ка ру од у зе та ли цен ца,
5)  да ле ка ру пре ста не рад ни од нос у сми слу про пи са ко ји ма се 

уре ђу је рад,
6)  гу бит ка рад не спо соб но сти ле ка ра у сми слу про пи са о пен зиј

ском и ин ва лид ском оси гу ра њу,
7)  да се рас ки не уго вор о пру жа њу здрав стве не за шти те са здрав

стве ном уста но вом или оба вља њу по сло ва иза бра ног ле ка ра 
са ле ка ром,

8)  да је ле ка ру из ре че на ка зна за пре кр шај из чла на 244. За
ко на,

9)  да се у по ступ ку кон тро ле из вр ша ва ња уго вор них оба ве за или 
на дру ги на чин утвр ди да је ле кар ко ри стио ИД број у су прот но
сти са од ред ба ма овог пра вил ни ка и Уго во ра из чла на 99.овог 
пра вил ни ка.

(3) У слу ча је ви ма из тач. 1)7) од ја ва ИД бро ја тра је нај кра ће док 
тра је раз лог за од ја ву, а у слу ча је ви ма из тач. 8) и 9) од ја ва ИД 
бро ја тра је три ме се ца.

Члан 102.
ИД број се од ја вљу је трај но у слу ча је ви ма:

1) гу бит ка или кра ђе штам би ља ИД бро ја,
2) смр ти ле ка ра.
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Члан 103.
(1) Ле кар је ду жан да из вр ши од ја ву ИД бро ја на Обра сцу ИД бро ја 

у слу ча је ви ма из чла на 101. став 2. тач. 1)6) и чла на 102. тач ка 1) 
овог пра вил ни ка. Да ном од ја ве сма тра се да тум ко ји је ле кар упи сао 
у Обра сцу ИД бро ја. Ле кар је ду жан да до ста ви из ја ву о гу бит ку, 
од но сно кра ђи штам би ља уз Обра зац ИД бро ја.

(2) Ле кар је ду жан да Ре пу блич ком за во ду на док на ди ште ту ко ја 
на ста не због не бла го вре ме не од ја ве ИД бро ја.

Члан 104. 
(1) Ре пу блич ки за вод, од но сно фи ли ја ла по слу жбе ној ду жно сти 

вр ши од ја ву ИД бро ја у слу ча ју из чла на 101. став 1. тач. 7)9) овог 
пра вил ни ка.

(2) Ре пу блич ки за вод, од но сно фи ли ја ла утвр ђу је дан пре стан
ка ко ри шће ња ИД бро ја и о то ме до ста вља оба ве ште ње ле ка ру и 
здрав стве ној уста но ви на Обра сцу ИД бро ја.

(3) Из у зет но, у слу ча ју смр ти ле ка ра од ја ву ИД бро ја вр ши здрав
стве на уста но ва у ро ку од три да на.

Члан 105. 
(1) У слу ча ју при вре ме не од ја ве ИД бро ја из чла на 101. овог пра

вил ни ка, здрав стве на уста но ва се оба ве зу је да чу ва штам биљ.
(2) Ле кар и здрав стве на уста но ва ду жни су да Ре пу блич ком за во

ду на кна де ште ту ко ја на ста не због нео вла шће ног ко ри шће ња ИД 
бро ја у пе ри о ду за ко ји је ИД број од ја вљен.

7. Уни шта ва ње штам би ља

Члан 106. 
(1) У слу ча ју смр ти ле ка ра здрав стве на уста но ва је ду жна да уни

шти штам биљ ИД бро ја и да до каз о то ме уз Обра зац ИД бро ја 
до ста ви фи ли ја ли.

(2) До каз о уни шта ва њу штам би ља је за пи сник у ко ме се оба ве зно 
на во ди: на зив здрав стве не уста но ве, име и пре зи ме ле ка ра, ЈМБГ 
ле ка ра, ЛБО ле ка ра, ИД број, раз лог уни шта ва ња. За пи сник оба ве
зно мо ра да са др жи и оти сак штам би ља ко ји је пред мет уни шта ва
ња. За пи сник мо ра би ти ове рен пот пи си ма три чла на ко ми си је.

Члан 107. 
(1) Ле кар ко ји у скла ду са од ред ба ма овог пра вил ни ка за др жа ва 

пра во на ко ри шће ње ИД бро ја, ду жан је да под не се зах тев фи ли ја
ли, на Обра сцу ИД бро ја у скла ду са чла ном 91. овог пра вил ни ка.

(2) Ле кар мо же да за др жи са мо је дан ИД број, ако ис пу ња ва усло
ве про пи са не овим пра вил ни ком.

(3) Здрав стве на уста но ва је ду жна да за сва ког ле ка ра по је ди
нач но ко ји не ис пу ња ва усло ве за ко ри шће ње ИД бро ја по овом 
пра вил ни ку, под не се зах тев фи ли ја ли за од ја ву ИД бро ја, на Обра
сцу ИД бро ја.

Члан 108. 
(1) Фи ли ја ла ће из вр ши ти од ја ву ИД бро ја по слу жбе ној ду жно сти 

за све ле ка ре ко ји су уве де ни у Ре ги стар до де ље них ИД бро је ва 
ко ји не ис пу ња ва ју усло ве за до де лу ИД бро ја у скла ду са овим 
пра вил ни ком.

(2) Фи ли ја ла ће о од ја ви ИД бро ја по слу жбе ној ду жно сти, оба ве
сти ти здрав стве ну уста но ву и ле ка ра ко ји не ис пу ња ва усло ве за 
ко ри шће ње ИД бро ја.

(3) На осно ву до би је ног оба ве ште ња, ле кар је ду жан да од мах до
ста ви штам биљ ИД бро ја здрав стве ној уста но ви, ра ди уни шта ва ња. 
Здрав стве на уста но ва је ду жна да спро ве де по сту пак уни шта ва ња 
штам би ља ИД бро ја у скла ду са чла ном 106. овог пра вил ни ка и 
на ред ног да на до ста ви до каз фи ли ја ли уз Обра зац ИД бро ја.

(4) Ле кар ко ји бу де ко ри стио ИД број по при је му оба ве ште ња фи
ли ја ле, ду жан је да Ре пу блич ком за во ду на док на ди ште ту на ста лу 
нео вла шће ним ко ри шће њем ИД бро ја.

VII.  ОБРА СЦИ ЗА ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРА ВА ИЗ ОБА ВЕ ЗНОГ 
ЗДРАВ СТВЕ НОГ ОСИ ГУ РА ЊА

Члан 109.
(1) Обра сци за оства ри ва ње пра ва из оба ве зног здрав стве ног 

оси гу ра ња је су:

1. Из ја ва о из бо ру и про ме ни иза бра ног ле ка ра – Обра зац 
ИЛ;

2. Упут за ла бо ра то ри ју – Обра зац ОЗ1;
3.  Упут за ам бу лант носпе ци ја ли стич ки пре глед – Обра зац 

ОЗ2;
4. Упут за ста ци о нар но ле че ње – Обра зац ОЗ3;
5. Упут ле кар ској ко ми си ји – Обра зац ОЗ4;
6. Ле кар ски ре цепт – Обра зац ЛР1;
7.  На лог за про пи си ва ње и из да ва ње ле ко ва са Ли сте ле ко ва 

под по себ ним ре жи мом из да ва ња – Обра зац Н1 ;
8.  На лог за про пи си ва ње и из да ва ње ле ко ва ко ји се не на ла зе 

на Ли сти ле ко ва – Обра зац Н2 ;
9. На лог за да ва ње ин јек ци ја – Обра зац ОЗ5;

10.  Из ве штај о при вре ме ној спре че но сти за рад – Обра зац 
ОЗ6;

11.  По твр да о оства ре ној за ра ди за утвр ђи ва ње осно ва за об ра
чун на кна де за ра де – Обра зац ОЗ7;

12.  По твр да о кре та њу (по ра стусма ње њу) за ра да код по сло дав
ца за пр во ускла ђи ва ње осно ва за на кна ду за ра де – Обра
зац ОЗ8;

13.  По твр да о кре та њу (по ра стусма ње њу) за ра да код по сло
дав ца за на ред на ускла ђи ва ња осно ва за на кна ду за ра де 
– Обра зац ОЗ9;

14.  Спи сак об ра чу на тих  ис пла ће них на кна да за ра да – Обра
зац ОЗ10;

15.  По твр да о по тре би пу то ва ња у ци љу оства ри ва ња здрав стве
не за шти те – Обра зац ОЗ11;

15а.  По твр да о по тре би пу то ва ња у ци љу оства ри ва ња здрав
стве не за шти те – Обра зац ОЗ11ЛК;

16.  По твр да о ко ри шће њу здрав стве не за шти те у ино стран ству 
– Обра зац ОЗ12;

17.  Са гла сност ма тич не фи ли ја ле за на ста вак ле че ња оси гу ра ног 
ли ца – Обра зац ОЗ13;

18.  По твр да да ва о ца услу га о раз ло зи ма због ко јих оси гу ра но 
ли це ни је при мље но на пре глед, од но сно ме ди цин ску ре ха
би ли та ци ју  – Обра зац – ПЗ;

19.  Зах тев за ре фун да ци ју тро шко ва пру же них здрав стве них услу
га – Обра зац РЕФ1;

20.  Из ја ва о чла но ви ма по ро ди це и при хо ди ма по чла ну по ро ди
це – Обра зац – ЦЗ;

21.  При ја ва/про ме на/од ја ва у еви ден ци ји ИД бро је ва ле ка ра – 
Обра зац ИД бро ја;

22.  Оце не и ми шље ња пр во сте пе не и дру го сте пе не ле кар ске 
ко ми си је у ве зи оства ри ва ња пра ва оси гу ра них ли ца из 
оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња – Обра сци од ОЛК1 до 
ОЛК40;

23. Здрав стве ни лист – Обра зац ИНО1;
24.  Оба ве ште ње о бол нич ком ле че њу ино стра ног оси гу ра ни ка 

– Обра зац ИНО2;
25. Из ја ва – Обра зац ИНО3.

(2) Обра сци из ста ва 1. овог чла на, од штам па ни су уз овај пра вил
ник и чи не ње гов са став ни део.

Члан 110.
(1) Из ја ва о из бо ру и про ме ни иза бра ног ле ка ра да је се на обра сцу 

Из ја ве о из бо ру и про ме ни иза бра ног ле ка ра – Обра зац ИЛ.
(2) Обра зац из ста ва 1. овог чла на је лист фор ма та А4 (ди мен зи је 

210 мм x 297 мм) штам пан цр ном бо јом на хар ти ји бе ле бо је.

Члан 111.
(1) Иза бра ни ле кар оси гу ра но ли це упу ћу је на ди јаг но сти ку и да ље 

ле че ње на осно ву:

1) Упу та за ла бо ра то ри ју – Обра зац ОЗ1;
2) Упу та ам бу лант носпе ци ја ли стич ки пре глед – Обра зац ОЗ2;
3) Упу та за ста ци о нар но ле че ње – Обра зац ОЗ3.

(2) Обра сци из ста ва 1. овог чла на су ли сто ви фор ма та А4 (ди мен
зи је 210 мм x 297 мм), бо ја штам пе за обра зац из тач ке 1)  бра он, 
за обра зац из тач ке 2)  пла ва и за обра зац из тач ке 3)  зе ле на, 
на хар ти ји бе ле бо је.
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Члан 112. 
(1) Уз обра зац Упут ле кар ској ко ми си ји – Обра зац ОЗ4, да је се и 

оце на пр во сте пе не ле кар ске ко ми си је.
(2) Обра зац из ста ва 1. овог чла на је лист фор ма та А4 (ди мен зи је 

210 мм x 297 мм) штам пан пла вом бо јом на хар ти ји бе ле бо је.

Члан 113.
Пра во на ле ко ве оства ру је се на осно ву обра за ца:

1)  Ле кар ски ре цепт – Обра зац ЛР1 (у да љем тек сту: ле кар ски 
ре цепт);

2)  На лог за про пи си ва ње и из да ва ње ле ко ва са Ли сте ле ко ва под 
по себ ним ре жи мом из да ва ња – Обра зац Н1 (у да љем тек сту: 
на лог Н1);

3)  На лог за про пи си ва ње и из да ва ње ле ко ва ко ји се не на ла зе на 
Ли сти ле ко ва – Обра зац Н2(у да љем тек сту: на лог Н2);

4) На лог за да ва ње ин јек ци ја – Обра зац ОЗ5.

Члан 114.
(1) Ле кар ски ре цепт је обра зац пра во у га о ног об ли ка, ши ри не 97 

мм, ду жи не 200 мм (блок 100 ли сто ва).
(2) Ле кар ски ре цепт се ко ри сти за про пи си ва ње и из да ва ње ле

ко ва са Ли сте ле ко ва. На јед ном обра сцу ле кар ског ре цеп та мо же 
се про пи са ти са мо је дан лек за јед но оси гу ра но ли це.

(3) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, ле ко ви са Ли сте ле ко ва ко ји 
са др же опој не дро ге или пси хо троп не суп стан це за ко је је про пи сан 
ре жим из да ва ња ле ка на ле кар ски ре цепт у два при мер ка, про пи
су ју се на два обра сца ле кар ског ре цеп та, та ко да дру ги обра зац 
ле кар ског ре цеп та са др жи озна ку „ко пи ја“ и ред ни број из књи ге 
еви ден ци је о из да тим ре цеп ти ма за на ве де не ле ко ве.

(4) Ле кар ски ре цепт ва жи 15 да на од да на про пи си ва ња од стра не 
иза бра ног ле ка ра.

(5) Из у зет но од ста ва 4. овог чла на, ле кар ски ре цепт ва жи:

– три да на од да на про пи си ва ња ако је про пи сан ан ти би о тик;
–  се дам да на од да на про пи си ва ња ако је про пи сан лек за ле че ње 

акут них обо ље ња;
–  се дам да на од да на про пи си ва ња ако су про пи са ни ле ко ви ко ји 

са др же опој не дро ге или пси хо троп не суп стан це за ко је је про пи
сан ре жим из да ва ња ле ка на ле кар ски ре цепт у два при мер ка;

– 30 да на од да на про пи си ва ња ако је про пи сан лек са Ли сте Д.

Члан 115. 
(1) На лог Н1 је обра зац пра во у га о ног об ли ка, ши ри не 190 мм 

и ду жи не 120 мм, бо ја штам пе ро зе, там но ро зе и цр на на хар ти ји 
бе ле бо је.

(2) На на ло гу Н1 у гор њем ле вом углу на ла зи се је дин стве ни осмо
ци фре ни број ко ји слу жи за иден ти фи ка ци ју ре фе рент не здрав стве не 
уста но ве, у сре ди ни се на ла зи текст „Ре пу блич ки за вод за здрав
стве но оси гу ра ње“ и у гор њем де сном углу је озна ка Н1.

(3) На на ло гу Н1 про пи су ју се и из да ју ле ко ви са Ли сте ле ко ва са 
по себ ним ре жи мом из да ва ња.

(4) На лог Н1 има три кар бо ни зи ра на при мер ка (ори ги нал и две 
ко пи је). Ори ги нал се до ста вља над ле жној фи ли ја ли Ре пу блич ког 
за во да, јед на ко пи ја оста је у бол нич кој апо те ци, а дру гу ко пи ју за
др жа ва ле кар ко ји је про пи сао лек.

(5) На на ло гу Н1 мо же да се про пи ше са мо је дан лек за јед но 
оси гу ра но ли це.

Члан 116. 
(1) На лог Н2 је обра зац пра во у га о ног об ли ка, ши ри не 190 мм и 

ду жи не 120 мм, бо ја штам пе све тло пла ва, пла ва и цр на на хар ти ји 
бе ле бо је.

(2) На на ло гу Н2 у гор њем ле вом углу на ла зи се је дин стве ни осмо
ци фре ни број ко ји слу жи за иден ти фи ка ци ју здрав стве не уста но ве, 
у сре ди ни се на ла зи текст „Ре пу блич ки за вод за здрав стве но оси
гу ра ње“ и у гор њем де сном углу је озна ка Н2.

(3) На на ло гу Н2 про пи су ју се и из да ју ле ко ви ко ји се не на ла зе на 
Ли сти ле ко ва у скла ду са оп штим ак том Ре пу блич ког за во да.

(4) На лог Н2 има три кар бо ни зи ра на при мер ка (ори ги нал и две 
ко пи је). Ори ги нал се до ста вља над ле жној фи ли ја ли Ре пу блич ког 
за во да, јед на ко пи ја оста је у бол нич кој апо те ци, а дру гу ко пи ју за
др жа ва ле кар ко ји је про пи сао лек.

(5) На на ло гу Н2 мо же да се про пи ше са мо је дан лек за јед но 
оси гу ра но ли це.

(6) На на ло гу Н2 ле ко ви се из да ју са мо у бол нич ким апо те ка ма 
здрав стве них уста но ва.

Члан 117. 
(1) Ле кар ски ре цепт, на лог Н1 и на лог Н2 из чла на 115. овог 

пра вил ни ка, штам па ис кљу чи во по ну ђач ко га у скла ду са За ко ном 
о јав ним на бав ка ма иза бе ре и овла сти Ре пу блич ки за вод.

(2) Здрав стве не уста но ве обра сце ле кар ског ре цеп та, на ло га Н1 
и на ло га Н2 мо гу да на ру чу ју и пре у зи ма ју ис кљу чи во код по ну
ђа ча из ста ва 1. овог чла на, што се бли же ре гу ли ше уго во ром о 
спро во ђе њу и фи нан си ра њу здрав стве не за шти те из ме ђу фи ли ја ле 
и здрав стве не уста но ве.

Члан 118. 
(1) На лог за да ва ње ин јек ци ја је обра зац пра во у га о ног об ли ка, 

ши ри не 120 мм и ду жи не 170 мм(блок 100 ли сто ва), бо ја штам пе 
цр на на хар ти ји бе ле бо је.

(2) На на ло гу за да ва ње ин јек ци ја – Обра зац ОЗ5 про пи су ју се 
ам пу ли ра ни ле ко ви са Ли сте ле ко ва код здрав стве не уста но ве при
мар не здрав стве не за шти те.

Члан 119.
(1) Пра во на на кна ду за ра де за вре ме при вре ме не спре че но сти 

за рад оси гу ра ник оства ру је на осно ву обра сца Из ве штај о при вре
ме ној спре че но сти за рад (до зна ка) – Обра зац ОЗ6.

(2) Обра зац из ста ва 1. овог чла на је лист фор ма та А4 (ди мен зи је 
210 мм x 297 мм) бо ја штам пе цр на на хар ти ји бе ле бо је.

(3) Обра зац из ста ва 1. овог чла на по пу ња ва се у три при мер ка.

Члан 120.
(1) Об ра чун на кна де за ра де вр ши се на осно ву обра сца По твр да 

о оства ре ној за ра ди за утвр ђи ва ње осно ва за об ра чун на кна де за
ра де – Обра зац ОЗ7.

(2) Обра зац из ста ва 1. овог чла на је лист фор ма та А4 (ди мен зи је 
210 мм x 297 мм) бо ја штам пе цр на на хар ти ји бе ле бо је.

Члан 121.
(1) Ускла ђи ва ње осно ва за на кна ду за ра де вр ши се на осно ву 

обра за ца:

1)  По твр де о кре та њу (по ра стусма ње њу) за ра да код по сло дав
ца за пр во ускла ђи ва ње осно ва за на кна ду за ра де – Обра зац 
ОЗ8;

2)  По твр де о кре та њу (по ра стусма ње њу) за ра да код по сло дав ца 
за на ред на ускла ђи ва ња осно ва за на кна ду за ра де – Обра зац 
ОЗ9.

(2) Обра сци из ста ва 1. овог чла на су ли сто ви фор ма та А4 (ди мен
зи је 210 мм x 297 мм), бо ја штам пе цр на на хар ти ји бе ле бо је.

(3) По твр де из ста ва 1. овог чла на по пу ња ва по сло да вац и до ста
вља ма тич ној фи ли ја ли оси гу ра ни ка.

Члан 122.
(1) Еви ден ци ја ис пла ће них на кна да за ра да во ди се на обра сцу Спи

сак об ра чу на тих  ис пла ће них на кна да за ра да – Обра зац ОЗ10.
(2) Обра зац из ста ва 1. овог чла на је пра во у га о ног об ли ка, ши ри

не 245 мм и ду жи не 320 мм (блок 100 ли сто ва), бо ја штам пе цр на 
на хар ти ји бе ле бо је.

Члан 123. 
(1) На кна ду тро шко ва пре во за у ве зи са оства ри ва њем здрав стве

не за шти те оси гу ра но ли це и пра ти лац оси гу ра ног ли ца оства ру ју на 
осно ву обра сца По твр да о по тре би пу то ва ња у ци љу оства ри ва ња 
здрав стве не за шти те – Обра зац ОЗ11 и ОЗ11ЛК.

(2) Обра сци из ста ва 1. овог чла на су ли сто ви фор ма та А4 (ди
мен зи је 210 мм x 297 мм) бо ја штам пе цр на на хар ти ји бе ле бо је.

(3) Обра зац ОЗ11ЛК из ста ва 1. овог чла на по пу ња ва се и 
штам па пре у зи ма њем елек трон ским пу тем из Ма тич не еви ден
ци је о оства ри ва њу пра ва оси гу ра них ли ца (МЕ ОПа), ко ју во ди 
Ре пу блич ки за вод.
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Члан 124.
(1) Пра во на ко ри шће ње здрав стве не за шти те у ино стран ству 

на те рет сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња у зе мља
ма са ко ји ма ни је за кљу чен ме ђу на род ни уго вор о со ци јал ном 
оси гу ра њу, оси гу ра но ли це оства ру је на осно ву обра сца По твр да 
о ко ри шће њу здрав стве не за шти те у ино стран ству – Обра зац 
ОЗ12.

(2) На по ле ђи ни обра сца из ста ва 1. овог чла на од штам па но је об
ја шње ње о на чи ну, по ступ ку и усло ви ма за ко ри шће ње здрав стве не 
за шти те у ино стран ству.

(3) Обра зац из ста ва 1. овог чла на је лист фор ма та А4 (ди мен зи је 
210 мм x 297 мм) бо ја штам пе цр на на хар ти ји бе ле бо је.

Члан 125.
(1) На обра сцу Са гла сност ма тич не фи ли ја ле за на ста вак ле

че ња оси гу ра ног ли ца – Обра зац ОЗ13, да је се са гла сност 
ма тич не фи ли ја ле ка да оси гу ра но ли це оства ру је здрав стве ну 
за шти ту ван под руч ја ма тич не фи ли ја ле, без упу та иза бра ног 
ле ка ра, од но сно без ове ре ли ца ко је је овла стио ди рек тор ма
тич не фи ли ја ле.

(2) Обра зац из ста ва 1. овог чла на је лист фор ма та А4 (ди мен зи је 
210 мм x 297 мм) бо ја штам пе цр на на хар ти ји бе ле бо је.

Члан 126.
(1) По твр да  ПЗ је обра зац пра во у га о ног об ли ка, ши ри не 145 мм 

и ду жи не 210 мм, бо ја штам пе цр на на па пи ру бе ле бо је.
(2) По твр да из ста ва 1. овог чла на из да је се у два при мер ка од 

ко јих је дан при ме рак за оси гу ра но ли це, а дру ги при ме рак за др жа ва 
из да ва лац по твр де.

Члан 127.
(1) Зах тев РЕФ1 је обра зац пра во у га о ног об ли ка, ши ри не 145 мм 

и ду жи не 210 мм, бо ја штам пе цр на на па пи ру бе ле бо је.
(2) Зах тев из ста ва 1. овог чла на по пу ња ва оси гу ра но ли це у два 

при мер ка, од ко јих је дан при ме рак под но си ма тич ној фи ли ја ли, а 
дру ги при ме рак за др жа ва за се бе.

Члан 128.
(1) Из ја ва о чла но ви ма по ро ди це и при хо ди ма по чла ну по ро ди це  

– Обра зац  ЦЗ слу жи за утвр ђи ва ње ме сеч ног из но са при хо да као 
цен зу са за сти ца ње свој ства оси гу ра ни ка као не за по сле ног ли ца, 
со ци јал но угро же ног ли ца и из бе глог, од но сно прог на ног ли ца ко ме 
је над ле жни ре пу блич ки ор ган утвр дио ста тус из бе глог, од но сно 
прог на ног ли ца из бив ших ре пу бли ка СФРЈ.

(2) Обра зац  ЦЗ са сто ји се од три ли ста фор ма та А4 (ди мен зи је 
210 мм x 297 мм) бо ја штам пе цр на на хар ти ји бе ле бо је.

(3) На пр вом и дру гом ли сту Обра сца  ЦЗ по пу ња ва ју се по да ци о 
чла но ви ма по ро ди це и вр сти и ви си ни при хо да. Тре ћа стра на Обра
сца  ЦЗ са др жи упут ство о до ка зи ма ко ји се под но се уз по пу ње ни 
обра зац за утвр ђи ва ње ви си не при хо да.

Члан 129.
(1) При ја ва/про ме на/од ја ва у еви ден ци ји ИД бро је ва ле ка ра  

Обра зац ИД бро ја је лист фор ма та А4 (ди мен зи је 210 мм x 297 мм) 
бо ја штам пе цр на на хар ти ји бе ле бо је.

(2) На по ле ђи ни обра сца из ста ва 1. овог чла на од штам пан је ши
фар ник спе ци јал но сти и упут ство за по пу ња ва ње обра сца.

Члан 130.
На Обра сцу ОЛК1 и ОЛК2 да је се оце на пр во сте пе не ле кар ске 

ко ми си је о упу ћи ва њу оси гу ра ног ли ца на ам бу лант носпе ци ја ли
стич ки пре глед ван под руч ја фи ли ја ле.

Члан 131.
На Обра сцу ОЛК3 и ОЛК4 да је се оце на пр во сте пе не ле кар ске 

ко ми си је о упу ћи ва њу оси гу ра ног ли ца на ста ци о нар но ле че ње ван 
под руч ја фи ли ја ле.

Члан 132.
На Обра сцу ОЛК5, ОЛК6, ОЛК7 и ОЛК8 да је се оце на пр

во сте пе не ле кар ске ко ми си је о при вре ме ној спре че но сти за рад 
оси гу ра ни ка.

Члан 133.
На Обра сцу ОЛК9 да је се оце на пр во сте пе не ле кар ске ко ми си је 

о пра ву на рад са скра ће ним рад ним вре ме ном у то ку ле че ња, ра ди 
бр жег ус по ста вља ња пу не рад не спо соб но сти.

Члан 134.
На Обра сцу ОЛК10 да је се оце на пр во сте пе не ле кар ске ко ми си је 

ко јом се одо бра ва пра ти лац оси гу ра ном ли цу за вре ме ста ци о нар ног 
ле че ња или про ду же не ре ха би ли та ци је.

Члан 135.
На Обра сцу ОЛК11, ОЛК12 и ОЛК13 да је се оце на пр во сте пе не 

ле кар ске ко ми си је у ве зи са ван те ле сном оплод њом.

Члан 136.
На Обра сцу ОЛК14 и ОЛК15 да је се оце на пр во сте пе не ле кар

ске ко ми си је о упу ћи ва њу оси гу ра ног ли ца на про ду же ну ре ха би
ли та ци ју.

Члан 137.
На Обра сцу ОЛК16 да је се оце на пр во сте пе не ле кар ске ко ми си је 

о упу ћи ва њу оси гу ра ног ли ца на про ду же ну ре ха би ли та ци ју као пре
вен ци ју по гор ша ња, од но сно на стан ка ком пли ка ци ја бо ле сти.

Члан 138.
На Обра сцу ОЛК17 и ОЛК18 да је се оце на пр во сте пе не ле кар

ске ко ми си је о по вре ди на ра ду, од но сно про фе си о нал ном обо ље њу 
ко ји су утвр ђе ни у скла ду са про пи си ма о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу.

Члан 139. 
На Обра сцу ОЛК19 и ОЛК20 да је се оце на пр во сте пе не ле кар

ске ко ми си је о спо соб но сти оси гу ра ни ка  по љо при вред ни ка за са
мо стал ни рад и оства ри ва ње при хо да у сми слу чла на 20. став 1. 
тач ка 1. За ко на.

Члан 140. 
На Обра сцу ОЛК21, ОЛК22, ОЛК23 и ОЛК24 да је се оце на 

дру го сте пе не ле кар ске ко ми си је у скла ду са чла ном 157. За ко на.

Члан 141.
На Обра сцу ОЛК25 и ОЛК26 да је се оце на пр во сте пе не ле кар

ске ко ми си је о са гла сно сти за на ста вак ле че ња у слу ча ју ка да је 
оси гу ра но ли це при мље но као хи тан слу чај код да ва о ца услу га ван 
под руч ја фи ли ја ле.

Члан 142. 
На Обра сцу ОЛК27 и ОЛК27/а, пр во сте пе на ле кар ска ко ми си ја 

да је оце ну од ко је бо ле сти се ле чи оси гу ра но ли це ра ди утвр ђи ва ња 
осно ва за оба ве зно здрав стве но оси гу ра ње и за ове ру здрав стве не 
књи жи це.

Члан 143. 
На Обра сцу ОЛК28 и ОЛК29 пр во сте пе на ле кар ска ко ми си ја да је 

оце ну да ли је здрав стве на за шти та пру же на у при ват ној прак си са 
ко јом Ре пу блич ки за вод ни је за кљу чио уго вор, би ла хит на.

Члан 144. 
На Обра сцу ОЛК30 и ОЛК31 пр во сте пе на ле кар ска ко ми си ја 

да је оце ну о на кна ди тро шко ва пре во за у скла ду са чла ном 104. 
став 3. и чла ном 108. За ко на.

Члан 145.
На Обра сцу ОЛК32 и ОЛК33 дру го сте пе на ле кар ска ко ми си ја 

да је оце ну о про ду же њу пра ва на на кна ду за ра де у скла ду са чла
ном 79. став 3. За ко на.

Члан 146. 
На Обра сцу ОЛК34, ОЛК35 и ОЛК36 пр во сте пе на ле кар ска ко

ми си ја да је оце ну о ко ри шће њу здрав стве не за шти те оси гу ра них 
ли ца у ино стран ству.

57 <
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Члан 146а
На Обра сцу ОЛК37 и ОЛК38 пр во сте пе на ле кар ска ко ми си ја да је 

оце ну о ис пу ње но сти усло ва за на кна ду тро шко ва ле че ња оси гу ра
ног ли ца и за ку пље ни лек.

Члан 146б 
На Обра сцу ОЛК39 и ОЛК40 пр во сте пе на ле кар ска ко ми си ја 

да је оце ну о ле че њу ди ја ли зом у кућ ним усло ви ма.

Члан 147. 
Обра сци ОЛК1 до ОЛК40 из чл. 130–146б овог пра вил ни ка, по

пу ња ва ју се и штам па ју се пре у зи ма њем елек трон ским пу тем из 
Ма тич не еви ден ци је о оства ри ва њу пра ва оси гу ра них ли ца (МЕ
ОПа), ко ју во ди Ре пу блич ки за вод.

VIII.  КО РИ ШЋЕ ЊЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ ИНО СТРА НИХ 
ОСИ ГУ РА НИ КА И ЧЛА НО ВА ЊИ ХО ВИХ ПО РО ДИ ЦА

Члан 148.
(1) Обра сци за ко ри шће ње здрав стве не за шти те ино стра них оси

гу ра ни ка је су:

1. Здрав стве ни лист – Обра зац ИНО1;
2.  Оба ве ште ње о бол нич ком ле че њу ино стра ног оси гу ра ни ка – 

Обра зац ИНО2;
3. Из ја ва – Обра зац ИНО3.
(2) Обра сци из ста ва 1. овог чла на упо тре бља ва ју се и за ко ри

шће ње здрав стве не за шти те чла но ва по ро ди це ино стра них оси
гу ра ни ка.

Члан 149.
(1) За ко ри шће ње здрав стве не за шти те ино стра них оси гу ра ни ка 

за вре ме при вре ме ног бо рав ка у Ре пу бли ци Ср би ји, фи ли ја ла на 
чи јем под руч ју има ју при вре ме ни бо ра вак, из да је Здрав стве ни лист  
– Обра зац ИНО1 на осно ву по твр де ино стра ног но си о ца со ци јал ног 
оси гу ра ња, из да те на од го ва ра ју ћем обра сцу.

(2) На по ле ђи ни обра сца из ста ва 1. овог чла на од штам па но је 
об ја шње ње о на чи ну, по ступ ку и усло ви ма за ко ри шће ње здрав
стве не за шти те.

(3) Обра зац из ста ва 1. овог чла на је лист фор ма та А4 (ди мен зи је 
210 мм x 297 мм), бо ја штам пе цр на на хар ти ји бе ле бо је.

Члан 150.  
(1) Оба ве ште ње о бол нич ком ле че њу ино стра ног оси гу ра ни ка  

Обра зац ИНО2 по пу ња ва здрав стве на уста но ва ко ја је при ми ла на 
ле че ње ино стра ног оси гу ра ни ка, а ове ра ва фи ли ја ла ко ја је из да ла 
Здрав стве ни лист  Обра зац ИНО1.

(2) Обра зац из ста ва 1. овог чла на је лист фор ма та А4 (ди мен зи је 
210 мм x 297 мм), бо ја штам пе цр на на хар ти ји бе ле бо је.

Члан 151.  
(1) Из ја ву на Обра сцу ИНО3, да је ино стра ни оси гу ра ник у слу ча ју 

да не по се ду је до каз о пра ву из здрав стве ног оси гу ра ња  по твр ду 
ино стра ног но си о ца со ци јал ног оси гу ра ња на осно ву за кљу че ног 
ме ђу на род ног спо ра зу ма, као и у слу ча ју да здрав стве на уста но ва 
ни је на пла ти ла тро шко ве ле че ња, а ове ра ва је овла шће но ли це 
здрав стве не уста но ве.

(2) Обра зац из ста ва 1. овог чла на је лист фор ма та А4 (ди мен зи је 
210 мм x 297 мм), бо ја штам пе цр на на хар ти ји бе ле бо је.

IX. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 152.
Да ном по чет ка при ме не овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи Пра

вил ник 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 (пре чи шћен текст) („Слу жбе ни гла сник 
РС“, бр. 108/08, 112/08  ис прав ка, 11/09, 24/09, 56/09 и 80/09).

Члан 153.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку РС“, осим од ре да ба чл. 110–112, чла на 113.  
тач. 2), 3) и 4) и чл. 115–151. ко је сту па ју на сна гу 1. апри ла 2010. 
го ди не, и од ред бе чла на 113. тач ка 1) и чла на 114. ко је сту па ју на 
сна гу 1. ма ја 2010. го ди не.

ОД РЕД БЕ КО ЈЕ НИ СУ УШЛЕ У ПРЕ ЧИ ШЋЕН ТЕКСТ

Пра вил ник о из ме на ма и до пу на ма 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. 46/10)

Члан 37.
Обра зац ИЛ из чла на 110. овог пра вил ни ка ме ња се.

Члан 38.
Обра зац ПЗ из чла на 126. овог пра вил ни ка ме ња се.

Члан 39.
Обра сци ОЛК5, ОЛК7 и ОЛК8 из чла на 132. овог пра вил ни ка 

ме ња ју се.

Члан 40.
По сле обра сца ОЛК27 до да је се обра зац ОЛК27/а из чла на 

142. овог пра вил ни ка.

Члан 41.
Обра сци ОЛК30 и ОЛК31 из чла на 144. овог пра вил ни ка, ме

ња ју се.

Члан 42.
По сле обра сца ОЛК34 из чла на 146. овог пра вил ни ка, до да ју се 

обра сци ОЛК35 и ОЛК36 из чла на 146., обра сци ОЛК37 и ОЛК
38 из чла на 146а и обра сци ОЛК39 и ОЛК40 из чла на 146б овог 
пра вил ни ка.

Члан 43.
Управ ни од бор Ре пу блич ког за во да утвр ди ће пре чи шћен текст 

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, ко ји се об ја вљу је у „Слу жбе ном гла сни ку 
Ре пу бли ке Ср би је“.

Пра вил ник о из ме на ма и до пу на ма 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. 80/10)

Члан 11.
По сле Обра сца ОЗ11 до да је се Обра зац ОЗ11ЛК из чла на 

123. овог пра вил ни ка.
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о
гла ша ва ње ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва 
област је ко ја од ове го ди не под ле же те мељ ној 
кон тро ли и то је но ва над ле жност аген ци је за 
ле ко ве и ме ди цин ска сред ства ср би је (алиМс), 

што је про пи са но но вим за ко ном о ле ко ви ма и ме ди-
цин ским сред стви ма ко ји је сту пио на сна гу 15. ма ја, 
из ја ви ла је ди рек тор ка алиМс-а та тја на Ши пе тић. она 
је ка за ла тан ју гу да ће алиМс обез бе ди ти да ре кла-

ми ра ње ле ко ва бу де објек тив но и да не до во ди па ци-
јен те у за блу ду, а та про мо ци ја мо ра би ти та ква да па-
ци јен ти на осно ву пру же них по да та ка мо гу са ми да 
фор ми ра ју сво је ми шље ње о те ра пиј ској вред но сти од-
ре ђе ног ле ка.

ти ме ће се, до да ла је Ши пе тић, из бе ћи део кон тро-
вер зи, ка ко око пра вих ин фор ма ци ја ве за них за ефи-
ка сност и штет ност ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва, 

нова наДлежност аГенције за лекове 
и МеДицинска среДства срБије (алиМс)

теМељна контрола 
реклаМирања лекова
// оБезБеДиЋеМо Да реклаМирање лекова БуДе оБјективно 
и Да не ДовоДи Пацијенте у заБлуДу, а та ПроМоција Мора Бити 
таква Да Пацијенти на основу ПружениХ ПоДатака МоГу саМи 
Да форМирају своје МиШљење о тераПијској вреДности оДређеноГ 
лека – каже Директорка алиМс-а татјана ШиПетиЋ // Процена светске 
зДравствене орГанизације Да је виШе оД 50 оДсто лекова који се 
ПроДају ПутеМ интерента и оГласа фалсификовано //
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та ко и око њи хо вог про пи си ва ња и ути ца ти на њи хо ву 
ра ци о нал ну по тро шњу.

Го во ре ћи о ак тив но сти ма алиМс-а то ком 2010. го ди-
не, Ши пе тић је ка за ла да је та уста но ва ак тив но уче-
ство ва ла у ра ду на но вом за ко ну и да је и да ље ан-
га жо ва на у при пре ми под за кон ских ака та ко ји ма се 
уре ђу је тр жи ште ле ко ва у ср би ји у скла ду са ди рек-
ти ва ма еу.

„Ме ди цин ска сред ства са це зна ком ви ше не про ла-
зе про цес ре ги стра ци је, већ се по но вом за ко ну са мо 
упи су ју у ре ги стар ме ди цин ских сред ста ва, што бит но 
скра ћу је про це ду ру“, ис та кла је Ши пе тић.

она је до да ла да се та ко ђе пре шло са ла бо ра то риј ске 
на до ку мен та ци о ну кон тро лу сва ке се ри је уво зних ле-
ко ва из еу и дру гих зе ма ља са ви со ким стан дар ди ма, 
сем за вак ци не, се ру ме, ток си не, алер ге не, ле ко ве из 
кр ви и крв не пла зме и иму но ло шке ле ко ве.

за хва љу ју ћи то ме, на гла си ла је Ши пе тић, олак шан 
је до ла зак ве ћег бро ја ле ко ва и ме ди цин ских сред ста-
ва на на ше тр жи ште, што ће па ци јен ти ма омо гу ћи ти 
ра зно вр сни ју те ра пи ју и нај но ви је ди јаг но стич ке про-
це ду ре, а ле ка ри ће у ле че њу има ти ви ше мо гућ но сти 
на рас по ла га њу.

на но ви нар ско пи та ње ко је су опа сно сти ку по ви не 
ле ко ва пре ко огла са и ин тер не та, Ши пе тић је ука за ла 
да је про це на свет ске здрав стве не ор га ни за ци је да је 
ви ше од 50 од сто ле ко ва ко ји се про да ју пу тем ин тер-
ен та и огла са фал си фи ко ва но.

она је ис та кла да је јед на ко опа сно ако лек не ма или 
не са др жи до вољ но ак тив не суп стан це, има ла жно обе-
ле же но па ко ва ње у по гле ду упут ства или ро ка упо тре бе 
или са др жи суп стан цу ко ја ни је у де кла ри са ном са ста-
ву јер сва ка од ових си ту а ци ја мо же да до ве де до из о-
стан ка те ра пиј ског ефек та и по гор ша ња бо ле сти, тро-
ва ња или смр ти.

„Про блем ла жних ле ко ва је свет ских раз ме ра и ср-
би ја се ак тив но укљу чу је у бор бу про тив ње га и све је 
успе шни ја у то ме за хва љу ју ћи са рад њи алиМс-а у тој 
обла сти с ин спек ци ја ма ми ни стар ста ва над ле жних за 
по сло ве здра вља и ве те ри не ко ја узор ку ју сум њи ве про-
из во де на тр жи шту и до но се их у алиМс на ла бо ра то-
риј ску кон тро лу“, на гла си ла је Ши пе тић.

она је ука за ла да је нео п ход на и свест и од го вор ност 
здрав стве них рад ни ка и па ци је на та о по сто ја њу овог 
про бле ма, као и да је по треб но да се гра ђа ни уз др же 
од на бав ке ле ко ва не ре гу лар ним пу те ви ма ван ве ле-
про да ја, од но сно ван апо те ка.

об ја шња ва ју ћи шта је све по треб но да би се лек на-
шао на тр жи шту ср би је, Ши пе тицх је об ја сни ла да 
алиМс мо ра да из вр ши про це ну ква ли те та, ефи ка-
сно сти и без бед но сти ле ка и из да до зво лу за ста вља-
ње ле ка у про мет.

„ле ко ви ко ји се на ла зе у про ме ту се до дат но кон тро-
ли шу пре ма про гра му си сте мат ске кон тро ле ко ји је на-
пра вљен на осно ву ана ли зе ри зи ка за сва ки лек до ма-
ћег и стра ног про из во ђа ча, а сва ки уоче ни про блем се 
ре ша ва ван дред ном кон тро лом“, ка за ла је Ши пе тић.

на пи та ње где гра ђа ни мо гу да до би ју пра ве ин фор-
ма ци је о ле ко ви ма, Ши пе тић је ре кла да је ин тер нет 
стра ни ца АЛИМСа – www.alims. gov. rs ре фе рент но ме
сто за све по дат ке о ле ко ви ма и ме ди цин ским сред стви-
ма, на ко јој па ци јен ти и здрав стве ни рад ни ци мо гу да 
пре тра жу ју све тре нут но ре ги стро ва не ле ко ве за упо-
тре бу код љу ди и жи во ти ња по ве ли ком бро ју кри те ри-

ју ма, као и сер ти фи ка те ана ли за сва ке се ри је ле ка ко-
ји је кон тро ли сан у алиМс-у.

ко мен та ри шу ћи са рад њу алиМс-а са ре гу ла тор ним 
те ли ма еу, Ши пе тић је, из ме ђу оста лог, ре кла да алиМс 
тре нут но има ин тен зив не ак тив но сти у иПа (ин стру-
мент за прет при ступ ну по моћ) про јек ту, у окви ру ко-
јег са ра ђу је са европ ском аген ци јом за ле ко ве (еМа) 
у про це су при пре ме ср би је и ње них ин сти ту ци ја за 
члан ство у еу.

„По зи ти ван сиг нал у том прав цу је Ме ђу на род на кон-
фе рен ци ја у окви ру тог про јек та, ко ја је одр жа на 29. и 
30. но вем бра у Бе о гра ду, а на ко јој су уче ство ва ли нај-
ви ши зва нич ни ци еу те ла за кон тро лу ле ко ва за ху ма-
ну и ве те ри нар ску при ме ну из ско ро свих др жа ва чла-
ни ца еу“, ре кла је Ши пе тић.

она је до да ла да не тре ба за не ма ри ти уго во ре о струч-
но-тех нич кој са рад њи са аген ци ја ма из ре ги о на и ши-
ре, као ни ко о пе ра ци ју са нај ве ћом европ ском ин сти-
ту ци јом за област ле ко ва - европ ским ди рек то ра том 
за ква ли тет ле ко ва и бри гу о здра вљу (EDOM & Health-
Care) и члан ство на ци о нал не кон трол не ла бо ра то ри је 
АЛИМСа у Мре жи кон трол них ла бо ра то ри ја (Official 
Medicines Control Labaratories Network, OMCL), где се већ 
го ди на ма ран ги ра ме ђу нај бо љих 10 у евро пи.

„По пи та њу пла но ва за 2011. го ди ну, алиМс пла ни-
ра да ља ула га ња, пре све га у за по сле не, и то у сми лу 
њи хо ве еду ка ци је, по ве ћа ње бро ја за по сле них, да би се 
алиМс што бо ље су о чио са но вим иза зо ви ма у обез-
бе ђи ва њу до ступ но сти ква ли тет них, без бед них и ефи-
ка сних ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва на на шем тр-
жи шту“, ка за ла је Ши пе тић. //

>>> Ле ко ви ко ји се на ла зе у про ме ту 
до дат но се кон тро ли шу пре ма про гра му 
си сте мат ске кон тро ле ко ји је на пра вљен 
на осно ву ана ли зе ри зи ка за сва ки лек 
до ма ћег и стра ног про из во ђа ча <<<
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Пише: Војни службеник 
доц. др Елизабета Ристановић, 

Управа ВМА

в
ој но ме ди цин ска ака де-
ми ја се на ла зи у Бе о гра-
ду, сме ште на је на Ба њи-
ци, у цр но трав ској 17, у 

ве ле леп ном зда њу од 180.000 
ква драт них ме та ра, ста ну је у 
све сти гра ђа на ср би је као си-
но ним мо дер не ме ди ци не, вр-
хун ских струч ња ка, по ве ре ња и по у зда но сти. она је 
ин те гра тив ни део Ми ни стар ства од бра не ср би је и стра-
те шки ре сурс на ше вој ске и др жа ве на пу ту ме ђу на-
род не са рад ње и ин те гра ци ја. ова кве оце не им по ну-
ју, али још ви ше оба ве зу ју, па вМа сво ју сна гу и углед 
мо ра стал но из но ва да по твр ђу је, ка ко у зе мљи, та ко 
и у све ту. 

Го ди шње се на вМа пре гле да око 600.000 љу ди, хо-
спи та ли зу је њих око 30.000, оба ви око 20.000 хи рур шких 
ин тер вен ци ја, од нај јед но став ни јих до нај сло же ни јих, 
и око 3.000.000 ла бо ра то риј ских и ди јаг но стич ких про-
це ду ра. Про сеч но тра ја ње бол нич ког ле че ња на вМа 
из но си око 9.6 да на. По стељ ни ка па ци тет уста но ве  из-
но си 1.200  кре ве та.

вој но ме ди цин ска ака де ми ја има 27 кли ни ка, 17 ин-
сти ту та, мо ћан Ди јаг но стич ко-по ли кли нич ки цен тар 
са са вре ме но опре мље ним цен тром за днев ну хи рур-
ги ју и ам бу лан том за ди ја спо ру, цен тар хит не по мо ћи, 
цен тар за кон тро лу тро ва ња ко ји пред ста вља на ци о-
нал ну ре фе рент ну уста но ву и  ва жан осло нац др жа-
ве у свим ак ци дент ним си ту а ци ја ма, за тим цен тар за 
тран сплан та ци ју ор га на и кост не ср жи, ко ји се по сво-
јим ре зул та ти ма свр ста ва у нај зна чај ни ји цен тар та-
кве вр сте у на шој зе мљи и окру же њу.

на став но-на уч ни по тен ци јал вМа чи ни ви ше од 120 
про фе со ра и до це на та и 237 док то ра на у ка, а њи хов рад 
и ак тив но сти ко ор ди ни ра на став но-на уч но ве ће вМа 
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ко је је 30.ок то бра 2008.го ди не одр жа ло сво ју 500. сед ни-
цу. тре нут но се на вМа под ру ко вод ством ин сти ту та за 
ме ди цин ска ис тра жи ва ња ин тен зив но ра ди на  два ме-
га про јек та са ви ше од 60 на уч но и стра жи вач ких за да-
та ка из раз ли чи тих обла сти ме ди ци не, сто ма то ло ги је 
и фар ма ци је. на уч ни рад и ис тра жи ва ња се по мно го 
че му свр ста ва ју у сам врх свет ске ме ди ци не.

наш вој но са ни тет ски пре глед (всП), гла си ло ле ка ра, 
фар ма це у та и сто ма то ло га вој ске ср би је је, од ју на 2008. 
го ди не, увр штен у ли сту во де ћих свет ских струч них ча-
со пи са ко ји се ба ве кли нич ком ме ди ци ном (СЦИЕ-ли-
ста). 

у сва ком тре нут ку, на шко ло ва њу на вој но ме ди цин-
ској ака де ми ји се на ла зи ви ше од 250 љу ди. ина че, сва-
ког да на, овај ме ди цин ски град по се ти, по ра зним осно-
ва ма, око 10.000 љу ди из ср би је, бив ших ју го сло вен ских 
ре пу бли ка  и из све та. 

на вМа се ле че вој ни и ци вил ни оси гу ра ни ци, др-
жав но и вој но ру ко вод ство др жа ве, па три јарх и цр кве-
ни ве ли ко до стој ни ци, ди пло мат ски кор, др жа вља ни 
стра них др жа ва ко ји жи ве и ра де у на шој зе мљи. на-
ши гра ђа ни ко ји жи ве и ра де ван гра ни ца на ше зе мље 
мо гу да ко ри сте услу ге вМа, по при о ри те ту, пре ко ам-
бу лан те за ди ја спо ру, фор ми ра не пре не ко ли ко го ди-
на. ипак, бри га о вој ним оси гу ра ни ци ма је при о ри те-
тан за да так и оба ве за вМа. 

у окви ру јед не од ми си ја на ше вој ске, вМа је од 3. 
мар та ове го ди не, пре у зе ла од го вор ност да је дан дан у 
не де љи, бу де ур гент ни цен тар срп ског здрав ства.

ин сти тут за фар ма ци ју вМа во ди ра чу на о са ни-
тет ском снаб де ва њу ле ко ви ма, ре а ген си ма, ди јаг но-
сти ку ми ма, али пред ста вља и ма лу фа бри ку ле ко ва и 
оста лих рас тво ра и пре па ра та за по тре бе кли ни ка и 
ин сти ту та вМа, али и оста лих здрав стве них уста но ва 
у ре пу бли ци ср би ји.

Про цес ра да и ру ко во ђе ња на вМа се од ви ја  у скла-
ду са ин те гри са ним си сте мом ква ли те та ме наџ мен та, 
ка вли те та упра вља ња, за шти те жи вот не сре ди не, здр-
ва ља, без бед но сти на ра ду, при пре ме хра не и ра да у ла-
бо ра то ри ји - исо 9001, 14001,18001, 22000 и 17025.

упра ва вМа, топ-мен џмент пред во ђен на чел ни ком, 
ге не рал-ма јо ром, проф. др Ми о дра гом јев ти ћем да но-
ноћ но бри не о функ ци о ни са њу овог ме ди цин ског ги ган-
та. ис ку ство и углед вМа у дру штву и др жа ви су кру ни-
са ни број ним пре сти жним од ли ко ва њи ма, на гра да ма, 
при зна њи ма и за хвал ни ца ма не ка да шње ју го сла ви је 
и др жа ве ср би је. од лу ком не за ви сне европ ске ко ми си-
је, вМа је не дав но про гла ше на су пер брен дом ср би је у 
обла сти ле по те и здра вља, као и нај бо љим кор по ра тив-
ним брен дом  у обла сти ме ди ци не и здрав ства. 

јед на од но ви на у ра ду вМа је осми шље на отво ре ност 
уста но ве, про из вод ња за пи са о на ма у свим бит ним по-
је ди но сти ма, њи хов пла сман и оства ре но стра те шко 
парт нер ство са ме ди ји ма на истом за дат ку про мо ви-
са ња и очу ва ња људ ског здра вља као основ ног чи ни о-
ца успе шног и срећ ног жи во та.

вМа се по но си и из у зет ном са рад њом са срп ском 
пра во слав ном цр квом, као и са ве ли ким бро јем на ци-
о нал них и др жав них ин сти ту ци ја, спор ти ста, кул тур-
них и јав них рад ни ка, нај у спе шни јих при вред них ком-
па ни ја ко је по слу ју на на шем про сто ру. 

Тра ди ци ја као те мељ 
си гур не бу дућ но сти

вој но ме ди цин ска ака де ми ја спа да у нај ста ри је уста-
но ве ме ди цин ске стру ке и на у ке на на шим про сто ри-
ма, а њен исто риј ски ход је ду га чак 166 го ди на. Да на 
02.мар та 1844.го ди не, ука зом срп ског кња за алек сан-
дра ка ра ђор ђе ви ћа фор ми ра на је цен трал на вој на 
бол ни ца. овај да тум се да нас обе ле жа ва као Дан вМа. 
Бол ни ца је ме ња ла име на и ло ка ци је, али је увек де-
ли ла суд би ну срп ског на ро да и ње го ве вој ске. ње ни 
ка дро ви оста ће упам ће ни по хе рој ским под ви зи ма у 
Бал кан ским и оба свет ска ра та, као и по сво јој зна-
чај ној уло зи у  уте ме љи ва њу Ме ди цин ског фа кул те-
та у Бе о гра ду. 

сво је да на шње име вМа но си од 1949.го ди не. ор-
га ни за циј ски, струч ни, на уч ни, обра зов ни, и тех но-
ло шки раз вој вМа се од ви јао пре ма нај ви шим стан-
дар ди ма и не пре ста ној са рад њи и ко му ни ка ци ја ма са 
слич ним ин сти ту ци ја ма у зе мљи и све ту. но ву про бу 
сте пе на струч но сти, ор га ни зо ва но сти, про фе си о нал не 
ети ке рад ни са став вМа је до жи вео у по след њој де це-
ни ји  XX ве ка. тих го ди на, на вМа је збри ну то ви ше од 

10.000 ра ње ни ка, а хи ља да ма пост тра у ма ти зо ва них је 
пру же на ме ди цин ска и пси хо ло шка по моћ. 

на кон рат них, за при пад ни ке вМа сти гла су но ва не-
пла ни ра на ис ку ше ња, ко ја су обе ле же на не а де кват ним 
вред но ва њем сна ге и укуп ног по тен ци ја ла вМа. и ову 
про бу вМа је ус прав но и успе шно из др жа ла и, уз ја сну 
по др шку др жав ног ру ко вод ства ср би је, пре све га Ми ни-
стар ства од бра не, вМа је у пот пу но сти  кон со ли до ва ла 
сво је ре до ве и кре ну ла пу тем да љег на прет ка, ула га ња 
у зна ње, ка дров ско ја ча ње и тех но ло шко оса вре ме ње-
ва ње. уго во ром са ре пу блич ким за во дом за здрав стве-
но оси гу ра ње ко ји је сту пио на сна гу 01. ја ну а ра 2008.
го ди не, вМа је функ ци о нал но ин те гри са на у си стем 
јав ног здрав ства ср би је са 40 по сто сво јих ка па ци те-
та. у ана ле вМа оста ће сва ка ко злат ним сло ви ма упи-
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са на и 2009. го ди на,  ка да је у си сте му др жа ве ср би је 
нај зад пре по знат и ве ри фи ко ван ака дем ски по тен ци-
јал вМа. на кон спро ве де ног про це са акре ди та ци је, из-
да те до зво ле за рад и од лу ке вла де ре пу бли ке ср би је, 
у пр ву кла су ин те гри са них сту ди ја ме ди ци не на ви со-
кој шко ли вМа, школ ске 2009/2010 упи са но је 20 ка де-
та, ко ји се шко лу ју да јед ног да на на ста ве тра си ра ним 
пу тем. оства рен је сан ге не ра ци ја на ших прет ход ни ка, 
а ви со ка шко ла ме ди ци не ће уско ро и фор мал но про-
ме ни ти на зив и, као Ме ди цин ски фа кул тет,  по ста ти 
са став ни део уни вер зи те та од бра не ср би је. 

у ви со кој шко ли ин те гри са них сту ди ја ме ди ци не 
вМа шко лу ју се бу ду ћи вој ни ле ка ри. то ком сту ди ра-
ња они су парк тич но при пад ни ци си сте ма од бра не ср-
би је, обез бе ђе ни су им бес плат ни уџ бе ни ци, сме штај у 
ин тер на ту вМа, шко ло ва ње по мен тор ском-ко леџ си-
сте му и по за вр ше ку шко ло ва ња, си гу ран по сао и во ђе-
ње у ка ри је ри. у пр ву кла су упи са но је 20 ка де та, ко ји су 

по ло же ним ис пи ти ма и до би је ним оце на ма оправ да-
ли по ве ре ње и по зив ко ји је гла сио «вре ме је за мла де 
и ам би ци о зне!»   за упис дру ге кла се на јед но ме сто је 
кон ку ри са ло 10 кан ди да та, од ко јих је ве ли ки број би-
ло ву ко ва ца. у дру гу кла су упи са но је 30 ка де та. осим 
про фе со ра и до це на та вМа, у ра ду ви со ке шко ле вМа 
као пре да ва чи из обла сти пре кли нич ких пред ме та уче-
ству ју про фе о сри с оста лих ме ди цин ских  фа кул те та у 
на шој зе мљи, а до бра ака дем ска са рад ња ко ја се стал-
но уна пре ђу је по твр ђе на је и на са стан ку де ка на свих 
ме ди цин ских фа кул те та ко ји је одр жан у вМа 12. но-
вем бра 2010.го ди не.

Уко рак са све том

вој но ме ди цин ска ака де ми ја по сти же из у зет не ре-
зул та те у свим обла сти ма ме ди ци не ко ји су пре по зна-
тљи ви и ви со ко вред но ва ни на свет ској на уч ној по-
зор ни ци. ипак, хи рур ги ја је, од осни ва ња до да нас, 
за штит ни знак вМа. у 24 опе ра ци о не са ле, хи рур шки 
ти мо ви вМа из вр ше днев но 70–90 хи рур шких ин тер-
вен ци ја, од нај јед но став ни јих, до нај сло же ни јих. зна-
чај не ре зул та те вМа по сти же и у обла сти тран сплан та-
ци о не хи рур ги је. До са да је у на шој уста но ви успе шно 
оба вље но 18 тран сплан та ци ја је тре, укљу чу ју ћи и две 
са жи вог да ва о ца, а из вр ше не су и 335 тран сплан та ци-
је бу бре га, око 600–700 тран сплан та ци ја ма тич них ће-
ли ја, као и око 700 ало ге них и ауто ге них тран сплан та-
ци ја кост не ср жи. 

екс пер ти вМа су по мо гли ко ле га ма из кли нич ког 
цен тра у ни шу да овла да ју ме то до ло ги јом тран сплан-
та ци је бу бре га, и уве ду је у сво ју ру тин ску прак су, а ју на 

2010. го ди не су из ве ли и пр ву тран сплан та ци ју бу бре га 
у кли нич ком цен тру Ба ња лу ка у ре пу бли ци срп ској. 
вМа је по зна та и по сво јим ре зул та ти ма у до ме ну ор-
то пе ди је и тра у ма то ло ги је, где се ру тин ски при ме њу-
ју и за хва ти по пут на ви га ци о не тех но ло ги је у уград њи 
ку ка и ко ле на, у до ме ну не у ро хи рур ги је, по себ но спи-
нал не хи рур ги је-ста би ли за ци је кич ме и уград ње ве-
штач ких ди ску са, хи рур ги је пред њег и зад њег сег мен-
та ока, ре фрак тив не хи рур ги је. кар ди о хи рур зи вМа су 
не дав но из ве ли и је дин ствен за хват уград ње ве штач ке 
плућ не ар те ри је. ен до ва ску лар не хи рур шке ме то де се 
у овој уста но ви та ко ђе ру тин ски спро во де.  

струч ња ци вМа по сти жу вред не ре зул та те и у свим 
обла сти ма ин те вент не кар ди о ло ги је и не у ро ло ги је, ин-
тер не ме ди ци не-ре у ма то ло ги ји, га стро ен те ро ло ги ји, 
ен до кри но ло ги ји, за тим у не у роп си хи ја три ји, пре вен-
тив ној ме ди ци ни, фар ма ци ји, сто ма то ло ги ји,  тран сфу-
зи о ло шкој слу жби.

у скла ду са им пе ра ти ви ма са вре ме не ме ди ци не и 
стра те шким опре де ље њи ма Ме наџ мен та вМа, од ви ја 
се и про цес убр за не тех но ло шке об но ве на ше уста но ве. 
у то ку про те кле две го ди не, на ба вљен је мул ти слајс ни 
ске нер нај но ви је ге не ра ци је, ди ги тал ни ма мо граф, маг-
нет на ре зо нан са сна ге три те сле, ан ги о са ла за ин тер-
вент не ра ди о ло шке про це ду ре, ег зај мер ла сер за «ски-
да ње» ди оп три је, мо ни то ринг си стем на кли ни ка ма за 
ин тен зив ну те ра пи ју, апа рат за ла сер ско раз би ја ње ка-
ме на у бу бре гу, на до гра ђен је ли не ар ни ак це ле ра тор, 
ре кон стру и са ни су и опре мље ни бло ко ви за функ ци-
о нал ну га стро ен те ро ло шку ди јаг но сти ку са Днев ном 
бол ни цом и функ ци о нал ну пул мо ло шку ди јаг но сти ку. 
у то ку је ин ста ла ци ја ко мо ре за хи пер ба рич ну ме ди-
ци ну, за но вљен је са ни тет ски во зни парк, а на пра вљен 
је и план да ље тех но ло шке об но ве уста но ве.

међународна сарадња

Де ле га ци ја Ле кар ске ко мо ре ср би је у рад ној по се ти Вма

ЧВр ШћИ ВИ ДО ВИ са раД њЕ

вој но ме ди цин ска ака де ми ја као јед на од во де ћих 
здрав стве них уста но ва у овом де лу евро пе је сте и убу-
ду ће мо ра би ти по у здан осло нац ле кар ској ко мо ри ср-
би је и с тим ци љем смо да нас ов де да на ше парт нер ство 
и са рад њу учвр сти мо још ви ше – ре кла је ди рек тор ка 
ле кар ске ко мо ре ср би је го спо ђа та тја на ра до са вље вић 
ко ја је у прат њи Пред сед ни ка лк Бе о гра да го спо ди на 
спа со ја ан ђе ли ћа бо ра ви ла у рад ној по се ти вМа

на чел ник вМа ге не рал-ма јор проф. др Ми о драг јев-
тић по здра вио је ини ци ја ти ву ле кар ске ко мо ре ср би је 
и том при ли ком на гла сио да је вМа вој но здрав стве на, 
на уч но и стра жи вач ка и обра зов на ин сти ту ци ја по све-
ће на здра вљу и на прет ку ме ди цин ске стру ке и на у ке, у 
слу жби гра ђа на ср би је и да има огром не по тен ци ја ле 
на ко је ле кар ска ко мо ра ср би је мо же да се осло ни.

– вМа ја сно пре по зна је сво је оба ве зе као функ ци о-
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вМа је да нас зла тан мост пре ко ко га се ус по ста вља ју 
ве зе у про це су пла не та ри за ци је на у ке. Број не де ле га-
ци је са ис то ка и за па да, сва ко днев но по хо де ову уста-
но ву. ре ви та ли зо ва на је са рад ња са нај пре сти жни јим 
цен три ма у саД, кра ље ви на нор ве шка је стра те шки 
парт нер на ше са ни тет ске слу жбе и вМа на по љу ме-
ђу на род них ин те гра ци ја, а ин тен зив на са рад ња са нр 
ки ном се у окви ри ма би ла те рал не вој не са рад ње две 
др жа ве сва ко днев но уна пре ђу је.

ус по ста вље на је и из у зет на са рад ња са вој но са ни тет-
ским слу жба ма ве ли ке Бри та ни је, ре пу бли ке Че шке, 
аустри је, не мач ке, тур ске, Грч ке, ита ли је, Ма ђар ске, 
ја па на, су да на, ли би је, егип та, ал жи ра и дру гих зе-
ма ља све та. 

са ко ле га ма из ита ли је је пот пи сан  Про то кол о са-
рад њи у обла сти би о тех но ло ги је тки ва ко же и ње ној 
при ме ни у кли нич кој прак си, а с уни вер зи те том од-
бра не ре пу бли ке Че шке уго вор о са рад њи у обла сти 

раз ме не сту диј ских про гра ма и на уч них екс пе ра та и 
струч ног уса вр ша ва ња. Про те клих го ди на, на вМа су 
се шко ло ва ли и ле ка ри из нр ки не и ја па на, а оче ку је 
се да ће се у на шој уста но ви уско ро уса вр ша ва ти и вој-
не ме ди цин ске се стре и тех ни ча ри из егип та, као и ко-
ле ге из ли биј ске Џа ма хи ри је. вМа је ме сто где се вр ши 
и стал на еду ка ци ја при пад ни ка ор га ни за ци је за за бра-
ну упо тре бе хе миј ског оруж ја из Ха га.

Свет спор та и здра вља 

из у зет но је зна чај на уло га вМа у окви ру Бал кан ског 
и свет ског ко ми те та вој не ме ди ци не, а ова уста но ва 
је про гла ше на и ре ги о нал ним цен тром за вој но ме ди-
цин ску са рад њу и при пре ма се за из вр ше ње ове ми си-
је. По след њих го ди на је ви ше од 50 мла дих струч ња ка 
ове уста но ве би ло на уса вр ша ва њу у нај е ми нент ни јим 
свет ским цен три ма, од Хју сто на до то ки ја, и сте че на 
зна ња су пре не ли у сво ју вМа. ре зул та ти на уч но и стра-
жи вач ког и струч ног ра да се ва ло ри зу ју и об ја вљи ва-
њем у нај е ми нент ни јим свет ским ча со пи си ма и ре-
фе ри са њем на ме ђу на род ним струч ним и на уч ним 
кон фе рен ци ја ма.

рад ла ке пољ ске бол ни це дру гог ни воа, вр хун ску 
оспо со бље ност за збри ња ва ње по вре ђе них и обо ле лих 
у усло ви ма ма сов них ка та стро фа и спрем ност на ре ги-
о нал ну и ме ђу на род ну са рад њу при пад ни ци вМа де-
мон сти ра ју и у окви ру  ор га ни за ци је и уче шћа у мул-
ти на ци о нал ним ве жбов ним ак тив но сти ма као што су  
МЕД ЦЕ УР-Ниш 2009, МЕД ЦЕ УР-Да ни лов град 2010. ва-
жну ак тив ност пред ста вља ла је и три ла те рал на са ни-
тет ска ве жба СИ ГУ РАН ПУТ 08 одр жа на у ре ги о ну Бу-

ја но вач ке ба ње, де цем бра 2008.го ди не, на кон ко је су 
вМа и срп ски вој ни са ни тет до би ли сер ти фи кат цре-
вал ко јим се по твр ђу је оспо со бље ност за уче шће у ме-
ђу на род ним ми ров ним ми си ја ма. 

у Де мо крат ској ре пу бли ци кон го, од 2003. го дин, 
при пад ни ци вМа и на ше са ни тет ске слу жбе уче ству-
ју у ми ров ној ми си ји МО НУЦ, у окви ру АМЕТ ти мо ва 
за ева ку а ци ју ва зду шним пу тем. на кон од лу ке на-
род не скуп шти не ср би је од 23. ју на 2009.го ди не, при-
пад ни ци вМа су, у окви ру са ни тет ских ти мо ва Ми-
ни стар ства од бра не и вој ске ср би је, ан га жо ва ни на 
још јед ном јед ном ва жном др жав ном за дат ку у окви-
ру ми ров не ми си је ун-а МИ НУР ЦАТ у Ча ду и цен трал-
но а фрич кој ре пу бли ци, до стој но ре пре зен ту ју ћи част, 
ви те штво, ху ма ност и про фе си о на ли зам срп ског ле-
ка ра и чо ве ка. 

При пад ни ци вМа са успе хом из вр ша ва ју и све оста-
ле за дат ке ко је пред њих по ста вља на ше др жав но и 

вој но ру ко вод ство. је дан од тих за да та ка је би ло ком-
плет но ме ди цин ско збри ња ва ње уни вер зи ја де 2009, 
у здрав стве ном и пре вен тив но-ме ди цин ском сми слу, 
нај ве ће спорт ске ма ни фе ста ци је  одр жа не у на шој зе-
мљи. за хва љу ју ћи по стиг ну тим ре зул та ти ма у збри-
ња ва њу уче сни ка уни вер зи ја де, вМа је још јед ном 
по ка за ла и афир ми са ла соп стве не по тен ци ја ле, као 
и сво ју по све ће ност вој сци и др жа ви, вМа је зна чај-
но оја ча ла сво је по зи ци је у све ту вр хун ске ме ди ци не 
и от кри ла но ве хо ри зон те, пре све га ве за не за ме ди-
ци ну спор та. 

вМа има успе шну са рад њу са спорт ским клу бо ви ма, 
са ве зи ма, и ис так ну тим спор ти сти ма. успе шна са рад-
ња већ по сто ји са фуд бал ским са ве зом ср би је, фк цр-
ве ном зве здом и фк Пар ти за ном, атлет ским са ве зом 
ср би је, рвач ким са ве зом ср би је, ве слач ким са ве зом 
ср би је ... на ша уста но ва је би ла за ду же на и за офи ци-
јел но ме ди цин ско обез бе ђе ње те ни ског тур ни ра „сер-
Биа-оПен 2010“, свет ског пр вен ства у ка ра теу, рва ча-
ког пр вен ства .... 

у на ред ном пе ри о ду би ће ин тен зи ви ра ни на по ри око 
раз во ја при ме ње них ис тра жи ва ња у до ме ну фи зи о ло-
ги је на по ра, акли ма ти за ци је и спорт ске ме ди ци не, што 
је од ве ли ког ин те ре са за си стем од бра не с об зи ром на 
по тре бе до бре утре ни ра но сти и фи зич ке при пре ме пре 
све га при пад ни ка спе ци јал них је ди ни ца, али и уче сни-
ка ме ђу на род них ми ров них ми си ја. 

свим овим де лат но сти ма вМа по ка зу је при ме ром и 
де лом да је вМа храм по све ћен чо ве ку у здра вљу и бо-
ле сти, а не са мо бо ле сном чо ве ку, и да су сна ге ду ха ко је 
спорт не сум њи во ја ча пред у слов сва ког оздра вље ња. 

У слу жби здра вља и отаџ би не! //

Де ле га ци ја Ле кар ске ко мо ре ср би је у рад ној по се ти Вма

ЧВр ШћИ ВИ ДО ВИ са раД њЕ

нал ни сег мент здрав ства ср би је и спрем на је да их ис-
пу ња ва до при но се ћи ја ча њу угле да ле кар ске про фе си-
је у на шем дру штву – ка зао је ге не рал јев тић.

у да љем то ку раз го во ра раз мо тре не су и кон крет не 
мо гућ но сти са рад ње у обла сти спро во ђе ња про гра ма 
кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је срп ских ле ка ра 
као и са рад ње са ди ја спо ром, а ди ску то ва не су и оста-
ле ин ци ја ти ве ле кар ске ко мо ре ср би је.

у ра ду са стан ка су уче ство ва ли и по моћ ни ци на чел ни-
ка вМа пу ков ник прим. др Ми ло рад ра бре но вић, вој ни 
слу жбе ни ци проф. др Мир ја на жи во тић-ва но вић, доц. 
др ели за бе та ри ста но вић, као и пот пу ков ник доц. др Бо-
бан ђор ђе вић, ко ји је не дав но иза бран за са вет ни ка за 
пи та ња вој ног здрав ства у лк ср би је. Делегација Лкс са домаћинима на Вма
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Пише: 
прим. др 
Предраг 

тојић

у 
по сту ста нич кој ср би ји, по-
сле ви ше ве ков ног роп ства 
под тур ци ма, те шко се хва-
тао ци ви ли за циј ски ко рак. 

спо ро се вра ћа ла др жав ност ср би је. 
те шко су усва ја не ци ви ли за циј ске 
те ко ви не ду го већ упо тре бља ва не у 
окру же њу. оп ште при ли ке у ср би-
ји су би ле крај ње те шке. све је би-
ло на по чет ку. на род је из у зет но те-
шко жи вео. здрав стве на си ту а ци ја 
је би ла ди рект на по сле ди ца усло ва 
жи во та, мал те не на сред ње ве ков-
ном ни воу. ср би ји је по треб но би-
ло све, из над све га да се фор ми ра 
јав на здрав стве на слу жба. 

ка ко сво јих, обра зо ва них ме ди-
цин ских ка дро ва ни је има ла, у ср-
би ју су до ла зи ли ка дро ви из аустри-
је, Че шке, не мач ке ... тек у дру гој 
по ло ви ни 19. ве ка по че ли су да се 
шко лу ју љу ди ро ђе ни у ср би ји, на-
рав но, на стра ним фа кул те ти ма, 
ка ко би се по за вр шет ку истих мо-
гли ста ви ти у слу жбу свог на ро да и 
др жа ве. и овај про цес је те шко по-
те као али се ипак кре тао. Про ниц-
љи ви љу ди у ср би ји по че ли су да 
сти чу убе ђе ње да тре ба де цу шко ло-
ва ти, ка ко би др жа ва и на род мо гли 
да на пре ду ју. Ме ђу про ниц љи ви ма 
су сва ка ко би ли, рет ко обра зо ва ни 
или вр ши о ци све тов не и ду хов не 
вла сти, ко ји су пре по ру чи ва ли на-
да ре ну де цу на тај по треб ни обра-
зов ни пут. 

жи вах ни и оштро ум ни де чак 
жи ван ја шић, ро ђен 1858. го ди не 

у ма чван ском се лу со вља ку, остав-
ши ра но без оба ро ди те ља, сте као 
је па жњу свог се о ског учи те ља и 
па ро ха јо ва на Ми ли ћа да га упу ти 
на да ље шко ло ва ње. на и ме, жи ван 
ја шић, на пре по ру ку свог учи те ља 
и па ро ха јо ва на Ми ли ћа, до био је 
по др шку од ло кал ног се о ског кме-
та и сре ских вла сти у Бо га ти ћу, да 
тре ба да на ста ви да ље шко ло ва-
ње. ка ко је жи ван био је ди ни на-
след ник при лич ног се о ског имет-
ка, ње го ва ро ђе на се стра Мар та, 
ста ри ја од ње га, по та да шњем на-
след ном пра ву у ср би ји ни је мо гла 
на сле ђи ва ти оче ви ну, те је ма ло-
лет ни жи ван је ста вљен под ста-
ра тељ ство (ту тор ство). 

на и ме, ка ко у ср би ји ни је би ло 
ни ка кве со ци јал не уста но ве, за жи-
ва но вог ста ра те ља (ту то ра) од ре ђен 
је учи тељ и све ште ник јо ван Ми лић 
из со вља ка. ста ра тељ ство је под ра-
зу ме ва ло да се отац јо ван Ми лић 
ста ра о ње го вом има њу, да се пра-
вил но об ра ђу је и од сте че них го ди-
шњих при хо да да се жи ван шко лу-
је. По тој од лу ци и устрој ству жи ван 
је по сле че тво ро го ди шњег шко ло ва-
ња у со вља ку упи сан у Гим на зи ју 
у Шап цу. Ма лу ма ту ру Гим на зи је у 
Шап цу за вр шио је 1873. го ди не. ви-
шу гим на зи ју је упи сао и за вр шио 
у Бе о гра ду 1878. го ди не.

Школски друг 
Јанка Веселиновића

При ме ран ђак са свим од лич ним 
оце на ма опре де лио се за при род не 
на у ке. ка ко за да ље шко ло ва ње при-
хо ди ње го вог има ња ни су би ли до-
вољ ни кон ку ри сао је за др жав ну сти-
пен ди ју, на ко ју се мо ра ло и че ка ти. 
По од лу ци др жав не ко ми си је жи-
ван по ста је сти пен ди ста и од ла зи у 
Беч 1880. го ди не на сту ди је ве те ри не, 
по што ср би ја као по љо при вред на 
зе мља ни је има ла шко ло ва не ве те-
ри на ре. ве те ри ну упи су је са сво јим 
школ ским дру гом јо ва ном алек си-

ћем из су сед не цр не Ба ре, у Ма чви, 
ина че уну ком Хај дук стан ка, ле ген-
дар ног ју на ка у исто и ме ном ро ма-
ну јан ка ве се ли но ви ћа. 

ина че, јан ко ве се ли но вић је био 
та ко ђе њи хов школ ски друг и са 
њи ма је про вео го ди ну да на у Бе чу 
на свом уса вр ша ва њу, на ко је га је 
упу ти ла По шта кра ље ви не ср би је. 
ве ро ват но је јан ко ве се ли но вић за 
вре ме тог јед но го ди шњег за јед нич-
ког дру же ња у Бе чу до шао на иде ју 
да на пи ше свој култ ни ро ман „Хај-
дук стан ко“. та ко су и жи ван и јо-
ван ушли по сред но у исто ри ју срп-
ске књи жев но сти.

По сле за вр ше не ве те ри не жи-
ван ја шић се опре де љу је да на Ме-

они су Писали историју срПскоГ лекарства

Први лекар у МаЧви
// живан јаШиЋ је После заврШене ветерине у БеЧу 1888. оконЧао 
и стуДије МеДицине // указоМ Министарства зДравља краљевине срБије 
Бива Постављен за ПрвоГ срескоГ лекара (физикуса) за срез МаЧвански 
у БоГатиЋу 1896. ГоДине // три Генерације лекара из јеДноГ ГнезДа //

Бања ковиљача
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ди цин ском фа кул те ту у Бе чу по-
ло жи по треб ну раз ли ку ис пи та, да 
би по ред сте че ног зна ња ве те ри на-
ра по стао ле кар, што му се чи ни ло 
бли жим и по треб ни јим ср би ји. и, 
за то су би ли по треб ни зах те ви за 
но ву сти пен ди ју. и њу је до био по-
сле из ве сних пе ри пе ти ја. сту ди-
је ме ди ци не је окон чао 1888. го ди-
не. са ди пло мом ле ка ра са Беч ког 
уни вер зи те та до ла зи у Бе о град, да 
би оба вио прак су у др жав ној бол-
ни ци и но стри фи ко вао ди пло му. и 
за то је би ло по треб но до дат не две 
го ди не, ка да др жи ван ја шић сти-
че пра во ле кар ске прак се у ср би ји 
ко ју и за по чи ње у оп штој др жав ној 
бол ни ци у Бе о гра ду.

као др жав ни сти пен ди ста ука зом 
Ми ни стар ства здра вља кра ље ви не 
ср би је би ва по ста вљен за Пр воГ 
сре ског ле ка ра (фи зи ку са) за срез 
ма чван ски у Бо га ти ћу 1896. го ди-
не. као сре ски ле кар имао је оба-
ве зу да спро во ди оба ве зне, за ко ном 
про пи са не, вак ци на ци је, да пра ти 
епи де ми о ло шку си ту а ци ју у сре зу, 
да пред ла же ме ре и да о све му из-
ве шта ва над ле жно Ми ни стар ство 
здра вља. Па ра лел но је имао пра во 
да оба вља при ват ну ле кар ску прак-
су, што је и чи нио.

срећ но оже њен са љу би цом, ћер-
ком ло знич ког про те до био је ше-
сто ро де це, три кће ри и три си на. на 
ме сту сре ског ле ка ра остао је де сет 

го ди на. опет, ука зом Ми ни стар ства 
здра вља пре ба чен је на исту функ-
ци ју у ло зни цу где је остао до по-
чет ка Пр вог свет ског ра та. у Пр ви 
свет ски рат би ва мо би ли сан у вој-
ни са ни тет, про шав ши све гол го те 
кроз ко је је про шла срп ска вој ска. 
за за слу ге у вој ном са ни те ту до био 
је ал бан ску спо ме ни цу и чин ма јо-
ра. По за вр шет ку Пр вог свет ског ра-
та по став њен је за Пр воГ управ ни-
ка Бол ни це у ло зни ци. 

Подигао 
Бању Ковиљачу

По сле не ко ли ко го ди на је по ста-
вљен за бањ ског ле ка ра у Ба њи ко-
ви ља чи, ко ји је исто вре ме но био и 
управ ник Ба ње, што је зна чи ло да 
по ди же ком плет ну бањ ску ин фра-
струк ту ру. он је то са љу ба вљу и учи-
нио по став ши бли зак при ја тељ са 
кра љев ском по ро ди цом ка ра ђор-
ђе вић ко ја је би ла глав ни по кро ви-
тељ по ди за ња Ба ње ко ви ља че. По др 
жи ва ну ја ши ћу, Ба ња ко ви ља ча се 
и пре по зна ва ла у пр вој по ло ви ни 
20. ве ка. сво ју ми си ју је ча сно из вр-
шио, оте че ству се мак си мал но оду-
жио и упо ко и јо у Ба њи ко ви ља чи 
1933. го ди не у 76. го ди ни жи во та.

Да ивер не па да да ле ко од кла де 
по твр ди ла је ње го ва ћер ка ру жи ца 
ро ђе на 1901. го ди не у Бо га ти ћу. на-
и ме, ру жи ца је од лу чи ла да по ђе 
оче вим сто па ма, то јест да упи ше 

>>> Живахни и оштроумни 
дечак Живан јашић, рођен 
1858. у мачванском селу 
совљаку, оставши рано без 
оба родитеља, стекао је 
пажњу сеоског учитеља и 
пароха јована милића да га 
упути на даље школовање 
// по одлуци државне 
комисије Живан постаје 
стипендиста и одлази у беч 
1880. на студије ветерине, 
пошто србија није имала 
школоване ветеринаре <<<Др Живан Јашић
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сту ди је ме ди ци не по за вр шет ку гим на зи је у Бе о гра ду 
1920. го ди не. на сту ди је ме ди ци не од ла зи у Праг, а због 
ску по ће сту ди ра ња у Пра гу пре ла зи у Грац (аустри ја), 
где је про мо ви са на за док то ра це ло куп ног ле кар ства 
1926. го ди не. вра ћа се у Бе о град на ста жи ра ње и но-
стри фи ка ци ју ди пло ме да би се 1927. го ди не уда ла за 
ко ле гу др жи во ра да Гра ов ца, по то њег осни ва ча сто ма-
то ло шког фа кул те та у Бе о гра ду и ре дов ног про фе со ра 
на ка те дри деч је и пре вен тив не сто ма то ло ги је сто ма-
то ло шког фа кул те та уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Др ру жи ца ја шић ра ди две го ди не у Ба њи ко ви ља чи 
и ло зни ци, по том две го ди не у Ма чван ском Пр ња во ру, 
где до би ја ју кћер ку љу би цу. Брач ни пар Гра о вац пре-
ла зи у Бе о град 1931. го ди не. Др ру жи ца ја шић – Гра о-
вац ра ди као школ ски ле кар Пр ве му шке гим на зи је у 
Бе о гра ду, до кра ја Дру гог свет ског ра та. По сле ра та ра-
ди у школ ском Дис пан зе ру оп шти не сав ски ве нац, где 
је и пен зи о ни са на.

Дубоки корени

опет, др ру жи ца и жи во рад Гра о вац по ста ју узор сво-
је ћер ке љу би це ко ја од лу чу је, сле де ћи де ду жи ва на и 
ро ди те ље, да на ста ви ле кар ску ло зу у по ро ди ци ја шић – 
Гра о вац. љу би ца Гра о вац, ро ђе на 1929. го ди не, по сле за-
вр ше не Гим на зи је у Бе о гра ду, упи су је се на Ме ди цин-
ски фа кул тет уни вер зи те та у Бе о гра ду 1948. го ди не, ко ји 
за вр ша ва 1954. го ди не. др љу би ца Гра о вац по сле оба ве-
зног ле кар ског ста жа крат ко ра ди у ра ко ви ци, а по том 
све до пен зи о ни са ња на ин сти ту ту за ме ди ци ну ра да 
„Др Дра го мир ка ра јо вић“ у Бе о гра ду, где је за вр ши ла 

спе ци ја ли за ци ју ме ди ци не ра да и сте кла зва ње при-
ма ри ју са. са су пру гом др Ми хај лом ле по са ви ћем, по-
зна тим бе о град ским ги не ко ло гом и аку ше ром, спо кој-
но про во ди пен зи о нер ске да не у Бе о гра ду. са ра до шћу 
се ода зва ла да са оп шти би о граф ске по дат ке о свом де-
ди др жи ва ну ја ши ћу, мај ци др ру жи ци и оцу др жи-
во ра ду Гра ов цу, уз ду жно по што ва ње, као скром ни при-
лог за исто ри ју срп ског ле кар ства.

ово је јед на од срп ских ле кар ских по ро ди ца, по ред 
број них ра ни је, а и да на шњих, ко је по твр ђу ју ве зу „иве-
ра и кла де“. они су до каз да смо се дав но укљу чи ли у 
ред озбиљ них и при ље жних европ ских на ро да. //

У Бањи ковиљачи у којој је годинама радио, као лекар, Живојин Јашић је и преминуо 1933. године

прим. др Љубица 
граовац, унука

Др ружица Јашић- 
-граовац, ћерка
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жељко ШестиЋ, феМка МаЧкиЋ, срБислав алокин ГеЏа, 
јиЋГру колани или ...

Професија или страст
// „Како оборити студента, а бити 
омиљен професор“ – „еликсир“ професора 
физиологије Медицинског факултета 
у Новом Саду //

Да ли сте чу ли за ауто ра но вин ских чла на ка и 
ауто ра књи га по име ну: жељ ко Ше стић, фем ка 
Мач кић, ср би слав ало кин Ге џа, Џи ар ју Џеј си, 
енај кеј оелај, вла сто љуб вла стић, јић гру ко ла-

ни? на пр ви по глед све не ки љу ди из ра зних кра је ва 
све та, али, за не по ве ро ва ти, ра ди се о ис тој осо би, на-
шем зе мља ку. Чо век ме ња име на, из ми шља псе у до ни-
ме, окре ће сло го ве име на и пре зи ме на за сто осам де-
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сет сте пе ни, спе лу је по пра ви ли ма ен гле ског је зи ка, 
пу шта фан та зи ји на во љу.

Да би за до во љио оно, ка ко сам ка же: „По ср би ма, ко 
ни је на пи сао књи гу – ни је ни шта ура дио“, по чео је дав-
но да пи ше, не ма ре ћи за свој ли те рар ни мар ке тинг и 
ко мер ци јал ни успех.

сво ја пи са ни ја је за по чео као сту дент у је жу, ин дек су 
и сту ден ту. из дао је ви ше во ди ча на ме ње них на пред-
ним сту ден ти ма и успе шним про фе со ри ма на сло вље-
них: „ка ко зе зну ти про фу или као без уче ња по ста ти 
сту дент ге не ра ци је / „ка ко обо ри ти сту ден та, а би ти 
оми љен про фе сор“

сво је при че на ста вља у во ди чу „у здра вом те лу здрав 
брух“

не ме ња стил, на рав но стал но ме ња ју ћи сво је име и 
из да је „зе зни га жен ски или ка ко по ста ти она ње му у 
инат / умо ри је му шки или ка ко по ста ти он без ве ћег 
ула га ња у њу“.

Пи ше во дич за про па ле опо зи ци о на ре и успе шне вла-
сто др шце „власт је сласт или ка ко би ти за про ме не, а 
за др жа ти власт“. 

Пи са ње ви ше са ти ре не го ху мо ра вен тил му је за из-
ла зак из ре ал не ствар но сти те шких вре ме на, же ља за 
сме хом и под сме хом.

сво је во ди че је ка ко ка же у по чет ку по кла њао при ја-
те љи ма и да вао на ле кар ски ре цепт, ни је пра вио про-
мо ци је сво јих књи га и уве рен је да књи га ко ја вре ди 
стиг не до чи та о ца.

Пи та се бе че сто да ли је по про фе си ји фи зи о лог, а по 
стра сти са ти ри чар или је по про фе си ји са ти ри чар, а по 
стра сти фи зи о лог.

обе ма де лат но сти ма се ба ви са за до вољ ством, а по-
знат је у ле кар ским кру го ви ма по име ну ни ко ла Гру-
јић, про фе сор фи зи о ло ги је на Ме ди цин ском фа кул те-
ту у но вом са ду.

 Др Н. р-м
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кли ниЧ ко Бол ниЧ ки
цен тар „Бе о ГраД“

прИ Ват НО 
ИН ВЕ стИ ра њЕ каО 
ДЕО зДраВ стВЕ НОг 

сИ стЕ ма
беоГраД – у пр вом при ват ном кли нич ко бол нич-
ком цен тру „Бе о град“ до са да је опе ри са но 214 гра ђа-
на на те рет оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, што 
по твр ђу је ва жност ин те гри са ња при ват них кли ни-
ка у здрав стве ни си стем ср би је, ре као је ми ни стар 
здра вља то ми ца Ми ло са вље вић при ли ком оби ла ска 
те здрав стве не уста но ве.

„Дра го ми је да је при ват но ин ве сти ра ње по ка за-
ло да је мо гу ће би ти ин те гри сан у здрав стве ни си-
стем ср би је на нај бо љи мо гући на чин, што је сте иде ја 
свих на ших ре фор ми ских по те за“, ис та као је Ми ло-
са вље вић.

он је на гла сио да је ре фор ма здрав стве ног си сте ма 
ср би је по след њих осам го ди на „те мељ на, ду бо ка и са-
др жај на“, а за ко ном је про пи са но да је ста тус здрав-
стве них уста но ва пот пу но јед нак, без об зи ра на то да 
ли је осни вач др жа ва или при ват ни вла сник. Пре ма 
ње го вим ре чи ма, по треб но је ин тен зи ви ра ти парт-
нер ство при ват них и јав них услу га са основ ном иде-
јом да ква ли тет, без бед ност и до ступ ност услу га бу де 
ссто ви ше под јед на ка за гра ђа не ср би ји

Ди рек тор кБц и на чел ник оде ље ња кар ди о хи рур ги-
је проф. др ре ик Ху скић је, ко мен та ри шу ћи од ла зак на-
ших гра ђа на на опе ра ци ју у тур ску и дру ге зе мље, ре-
као да љу ди ма тре ба да ти шан су да са ми иза бе ру где 
ће се опе ри са ти уко ли ко ре пу блич ки за вод за здрав-
стве но оси гу ра ње по кри ва те тро шко ве, јер је то основ-
но де мо крат ско пра во.

„са рад ња са стра ним цен три ма ни је про блем, али 
кБц је у фа зи по чет не екс пан зи је и та са рад ња ће до-
ћи тек по што се кБц „Бе о град“ бу де до ка зао на до ма-
ћем те ре ну“, ис та као је Ху скић.

***

но ви не – кМе
Пу теМ ин тер не та

акрЕ ДИ тО Ва ЛИ 
ШЕст прО гра ма

кра ГУ јеВа Ц – ин сти тут за јав но здра вље у кра гу јев-
цу акре ди то вао је шест про гра ма ме ди цин ске еду ка-
ци је ко је ле ка ри мо гу да по ха ђа ју пу тем ин тер не та, 
он-лајн, са оп шти ла је та уста но ва.

„на тај на чин, са мо уз по моћ ра чу на ра, по ла зни-
ци ће мо ћи да од ку ће, без тро шко ва пу то ва ња об но-
ве и уна пре де сво је зна ње“, на во ди се у са оп ште њу у 

њУ јорк • нА пи ци БО гА Ти фруК
ТО зОм – кон зу ми ра ње на пи та ка 
бо га тих фрук то зом, као што су га зи-
ра на пи ћа или со ко ви од по мо ран-
џе, мо же да код же на по ве ћа опа-
сност од по ја ве гих та, по ка за ло је 
јед но но во ис тра жи ва ње. Гихт се, ка-
ко су ис та кли на уч ни ци, пре све га 

ма ни фе сту је ар три ти сом у јед ном 
или ви ше згло бо ва због по ве ћа ног 
ни воа мо краћ не ки се ли не у кр ви, до 
че га до во ди кон зу ми ра ње те вр сте 
на пи та ка.

то ком ис тра жи ва ња је оба вље на 
ана ли за по да та ка при ку пље них у 
пе ри о ду од 1984. до 2006. го ди не. По-

да ци се од но се на 78.906 же на у чи-
јим по ро ди ца ма ра ни је ни је би ло 
слу ча је ва гих та.

то ком 22-го ди шњег ис тра жи ва ња, 
на уч ни ци су от кри ли да сва ко днев-
но кон зу ми ра ње по ча се га зи ра ног 
пи ћа по ве ћа ва опа сност од гих та 
за 74 од сто у осно су на кон зу ми ра-

сиД Неј • ОДО БрЕн ТрЕТ мАн Ди
јА БЕ ТЕ СА СВиЊ СКим ћЕ ли јА
мА – аустра лиј ска би о тех но ло шка 
ком па ни ја „ли винг сел тек но ло џиз“ 
(лцт) са оп шти ла је ка ко је од ру си-
је до би ла одо бре ње да на ње ном тр-
жи шту пла си ра свој „да ја би сел“ – 
трет ман за ди ја бе тес ти па 1, на ба зи 

свињ ских ће ли ја ко је про из во де ин-
су лин. ру си ја је пр ва зна чај на ин-
ду стриј ска зе мља ко ја је одо бри ла 
тај трет ман за сво је тр жи ште, што је 
„ве ли ки ко рак ка ње го вој гло бал ној 
ко мер ци ја ли за ци ји“, из ја вио је др 
рос Мек до налд, за ме ник ди рек то ра 
лцт, пре но си рој терс.

код ди ја бе те са ти па 1, пан кре ас 
пре ста је да про из во ди ин су лин, што 
па ци јен та при мо ра ва на при ма-
ње ви ше ин јек ци ја ин су ли на днев-
но и че сто про ве ра ва ње ни воа ше ће-
ра у кр ви.

трет ман „да ја би сел“ са сто ји се у 
тран сплан та ци ји свињ ских ће ли-

СА СВИХ МЕРИДИЈАНА
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ко јем се до да је да ко ти за ци ја за еду ка ци ју ко ја по-
ла зни ку до но си де сет еск тер них бо до ва из но си 2.000 
ди на ра.

Про грам свих акре ди то ва них ме ди цин ских еду ка-
ци ја за ин те ре со ва ни мо гу по гле да ти на сај ту ин сти-
ту та за јав но здра вље Кра гу је вац: www.izjzkg.rs.

у са оп ште њу се под се ћа да је од 1. ја ну а ра ове го-
ди не, на осно ву за ко на о здрав стве ној за шти ти по-
че ла је при ме на си сте ма кон ти ну и ра не ме ди цин ске 
еду ка ци је и да сва ки здрав стве ни рад ник у ср би-
ји мо ра да има ли цен цу ко ја се об на вља сва ких се-
дам го ди на.

При то ме од ре ђе ни број бо до ва до би ја на сва ком 
акре ди то ва ном кон гре су, струч ној обу ци или се ми на-
ру, а на го ди шњем ни воу по треб но је са ку пи ти 24 бо-
да. кра гу је вач ки ин сти тут за јав но здра вље је до са-
да акре ди то вао ви ше од 40 про гра ма ме ди цин ских 
еду ка ци ја, од ко јих ле ка ри шест мо гу по ха ђа ти пу-
тем ин тер не та.

„ин сти тут за јав но здра вље у кра гу јев цу пр ва је 
здрав стве на ин сти ту ци ја у ср би ји ко ја је акре ди то-
ва ла про гра ме за ме ди цин ску еду ка ци ју пу тем ин тер-
не та“, ре као је порт па рол те уста но ве ве ско Пи рић.

***

у скуП Шти ни усво је не за ко на 
о зДрав стве ној за Шти ти 

зДраВ стВЕ НИм 
раД НИ ЦИ ма 

ОмО гУћЕН 
ДО пУН скИ раД

беоГраД – По сла ни ци скуп шти не ср би је из гла са-
ли су из ме не и до пу не за ко на о здрав стве ној за шти-
ти, ко је ће свим здрав стве ним рад ни ци ма омо гу ћи ти 
до пун ски рад до јед не тре ћи не пу ног рад ног вре ме-
на, а усво јен је и План раз во ја здрав стве не за шти те, 

чи ји је циљ очу ва ње и уна пре ђе ње здра вља ста нов-
ни штва ср би је (Ком пле тан Пра вил ник од 41. до 59. 
стра не овог бро ја „Гла сни ка“)

здрав стве ни рад ни ци до пун ски рад мо гу да оба вља-
ју код по сло дав ца са ко јим има ју за кљу чен уго вор о 
ра ду са пу ним рад ним вре ме ном, од но сно код дру гог 
по сло дав ца, под усло вом да тај до пун ски рад не ути че 
на ор га ни за ци ју ра да здрав стве не уста но ве.

уго вор о до пун ском ра ду мо же се за кљу чи ти за оба-
вља ње здрав стве них услу га ко је ни су об у хва ће не оба-
ве зним здрав стве ним оси гу ра њем, као и за услу ге 
ко је здрав стве на уста но ва пру жа за по тре бе ор га ни-
за ци је оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, а за ко је 
не мо же на друк чи ји на чин да обез бе ди од го ва ра-
ју ћи ка дар.

До пун ски рад мо же се оба вља ти и ра ди пру жа ња 
здрав стве них услу га осо ба ма ко ја не ма ју свој ство оси-
гу ра ног ли ца, а о пру же ним услу га ма при ват на здрав-
стве на уста но ва ду жна је да па ци јен ту из да ра чун на 
про пи са ном обра сцу.

***

аГен ци ја за акре Ди та ци ју
зДрав стве ниХ уста но ва

ср Би је (азус)

УрУ ЧЕ НИ 
сЕр тИ фИ ка тИ

беоГраД – спо ља шњим оце њив чи ма у по ступ ку 
акре ди та ци је здрав стве них уста но ва у ср би ји до-
де ље ни су сер ти фи ка ти о за вр ше ној обу ци, на све-
ча но сти у клу бу на род них по сла ни ка, са оп шти ла 
је аген ци ја за акре ди та ци ју здрав стве них уста но ва 
ср би је (азус). све ча ност је одр жа на у окви ру за јед-
ни ког про јек та „По др шка аген ци ји за акре ди та ци ју 
здрав стве них уста но ва ср би је“, Ми ни стар ства здра-
вља и европ ске уни је, за чи ју ре а ли за ци ју је еу из-
дво ји ла 1,5 ми ли о на евра из прет при ступ них фон-
до ва иПа.

ње јед ном ме сеч но. „лајт“ на пи ци, 
ме ђу тим, ка ко су кон ста то ва ли на-
уч ни ци, не би тре ба ло да иза зо ву 
ни ка кво по ве ћа ње опа сно сти од по-
ја ве гих та.

ЛоН ДоН • АмЕ ри КАн ци БО лЕ
Сни ји, Али Ду жЕ жи ВЕ ОД Бри

ТА нА цА – ста ри ји аме ри кан ци ви-
ше па те од хро нич них бо ле сти не го 
њи хо ви бри тан ски вр шња ци, али 
ста ри ји Бри тан ци ра ни је уми ру, по-
ка за ли су ре зул та ти аме рич ко-бри-
тан ског ис тра жи ва ња, ко је би мо гло 
да по но во по кре не де ба ту о то ме чи-
ји је здрав стве ни си стем бо љи. 

на уч ни ци из ис тра жи вач ке кор по-
ра ци је РАНД (Research And Develop-
ment) и бри тан ског ин сти ту та ИФС 
(Institute for Fiscal Studies) от кри ли 
су да аме ри кан ци ста ро сти од 55 го-
ди на па на ви ше, жи ве ду же од ста-
ри јих љу ди ко ји се раз бо ле у ве ли кој 
Бри та ни ји, иако ви ше па те од хро-

ја, ко је про из во де ин су лин, у ор га-
ни зам чо ве ка, с тим што су те ће ли је 
у спе ци фич ној об ло зи, па ни су по-
треб ни ле ко ви про тив од ба ци ва ња 
стра ног те ла.

овим се не по стиз зе из ле че ње од 
ди ја бе те са, али се знат но олак ша-
ва жи вот па ци је на та. Ма ње је ско-

ко ва и па до ва ше ће ра у кр ви, а у ве-
ли кој ме ри се ис кљу чу је и по ја ва 
опа сне, не све сне хи по гли ке ми је (па-
да ше ће ра у кр ви), ко ја је од го вор на 
за мно ге смрт не слу ча је ве ме ђу ди-
ја бе ти ча ри ма.

По ре чи ма про фе со ра Бо ба ели о та, 
ше фа ла бо ра то ри је лцт, два од осам 

ру ских па ци је на та ко ји су ис про ба-
ли „да ја би сел“ то ком осам ме се ци 
уоп ште ни су мо ра ли да при ма ју ин-
јек ци је ин су ли на.

По ме ну ти трет ман се тре нут но те-
сти ра и на но вом зе лан ду. на том 
тр жи шту би мо гао да се по ја ви то-
ком 2013, про це њу је про фе сор ели от.
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у обу ци ко ја је ор га ни зо ва на у пе ри о ду од 30. ав-
гу ста до 16. ок то бра ове го ди не, уче ство ва ло је 100 
по ла зни ка ко ји су оспо со бље ни да оба вља ју по сао 
спо ља њег оце њи ва ча у скла ду са ак ти ма азус за 
пред сто је ћу акре ди та ци ју здрав стве них уста но ва ср-
би је. обу ку је ор га ни зо ва ла азус у са рад њи са Ме ди-
цин ским фа кул те том уни вер зи те та у Бе о гра ду – Шко-
ла јав ног здра вља уз по др шку про јек та.

на све ча ној до де ли сер ти фи ка та го во рио је де кан 
Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду вла ди мир Бум-
ба ши ре вић, шеф III сек то ра опе ра ци ја Де ле га ци је 
еу у ср би ји ен др ју Хе ди и во ђа про јект ног ти ма и 
екс перт за акре ди та ци ју у здрав ству анет ка тра ва, 
а сер ти фи ка те је уру чи ла ди рек тор азус-а сне жа-
на Ма нић.

вМа-не МаЧ ка-са раД ња

раз мЕ На 
Ис кУ ста Ва 

са кО ЛЕ га ма 
У хам БУр гУ 

ХамбУрГ – Де ле га ци ја вој но ме ди цин ске ака де ми-
је (вМа) по се ти ла је, у ци љу раз ме не ис ку ста ва вој ну 
бол ни цу у Хам бур гу, са оп ште но је из вМа. са ко ле-

Универзитет у хамбургу

нич них обо ље ња, пре не ла је аген ци-
ја рој терс.

они су ис та кли и да из гле да да, 
ма кар ка да се узме у об зир жи вот ни 
век у ста ри јем жи вот ном до бу уз не-
ку од хро нич них бо ле сти, здрав стве-
ни си стем у саД мо же да бу де бо љи 
не го у ве ли кој Бри та ни ји.

Пре ма по да ци ма ор га ни за ци је за 
еко ном ску са рад њу и раз вој (оецД), 
саД тро ше ви ше на здрав ство од би-
ло ко је дру ге зе мље, а ти тро шко ви 
су ско ро ду пло ве ћи не гу у ве ли кој 
Бри та ни ји. саД су, ка ко је об ја вио 
оецД, по тро ши ле то ком 2008. го ди-
не 16 од сто бру то до ма ћег про из во да, 

или 7.538 до ла ра по осо би на здрав-
ство, док про сек у оста лим зе мља-
ма чла ни ца ма оецД-а из но си 3.000 
до ла ра.

сиД Неј • ОТ Кри ВЕн прО ТЕ
ин „уБи цА“ – Гру па бри тан ских и 
аустра лиј ских на уч ни ка са оп шти-

бе о Гра Д • нА САј Ту АлимСа – 
ка рак те ри сти ке ле ка и упут ства за 
па ци јен те аген ци ја за ле ко ве и ме-
ди цин ска сред ства ср би је (алиМс) 
по ста ви ла је на зва ниц цном сај ту 
ком плет не тек сто ве саз зе та ка ка рак-
те ри сти ка ле ка и упут ства за па ци-
јен те за ле ко ве ре ги стро ва не у ср би-

ји, са оп ште но је из те аген ци је.
на ин тер нет стра ни ци алиМс не-

дав но су, по ред по сто је ће апли ка ци-
је за пре тра жи ва ње ме ди цин ских 
сред ста ва, по ста вља не и но ве, за 
пре тра жи ва ње свих ре ги стро ва них 
ле ко ва, ка ко за ху ма ну та ко и за ве-
те ри нар ску при ме ну по раз ли чи тим 

кри те ри ју ми ма: на зи ву, про из во ђа-
чу или но си о цу до зво ле, ре ше њу за 
ста вља ње у про мет, ре жи му из да ва-
ња и вр сти ле ка. 

та ко ђе, уве де на је и оп ци ја пре-
тра жи ва ња сер ти фи ка та сва ке се-
ри је ле ка ко ји је кон тро ли сан у 
алиМс-у чи ме се омо гу ћа ва још 
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га ма из не мач ке на ши струч ња ци раз ме ни ли су ис-
ку ства и о збри ња ва њу мен тал них по ре ме ћа ја иза-
зва них рат ним тра у ма ма и стре со ви ма. До ма ћи ни 
су пред ста ви ли ис ку ства из ми ров них ми си ја ун и 
збри ња ва ња по вре ђе них и обо ле лих при пад ни ка са-
ни тет ских сна га ко ји уче ству ју у ми си ја ма ван гра-
ни ца не мач ке.

Де ле га ци ја вМа об и шла је и ин сти тут за троп ске 
бо ле сти, где су, та ко ђе, раз го ва ра ли о мо гућ но сти ма 
са рад ње у обла сти ма ди јаг но сти ке и ле че ња за ра зних 
и троп ских бо ле сти.

***

Пре Ма из ве Шта ју свет ске 
зДрав стве не ор Га ни за ци је

Упа Да њЕ 
У сИ рО ма ШтВО 
зБОг трО ШкО Ва 

ЛЕ ЧЕ ња 
// пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња 

уни вер зи те та „Хар вард“, у саД су у 2007. 
го ди ни здрав стве ни тро шко ви уче ство ва ли 

са 62 од сто у укуп ном бро ју бан кро та 
по ро ди ца, док је 2001. го ди не тај про це нат 

из но сио 50 од сто //

Же Не Ва – вла де и да ље не до вољ но фи нан си ра ју 
здрав стве ни сек тор, у све ту где го ди шње 100 ми ли о на 
љу ди упа да у си ро ма штво због здрав стве них тро шко-
ва, на ве де но је у го ди шњем из ве шта ју свет ске здрав-
стве не ор га ни за ци је (сзо) о здрав ству у све ту.

у из ве шта ју је на ве де но да се та по ја ва нај че шће 
де ша ва у зе мља ма у ко ји ма ко ри сни ци ве ћим де лом 
са ми фи нан си ра ју здрав стве не тро шко ве. то су нај че-
шће нај си ро ма шни је зе мље, али ни су са мо оне, ука зу-

је се. Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња уни вер зи те та 
„Хар вард“, у саД су у 2007. го ди ни здрав стве ни тро-
шко ви уче ство ва ли са 62 од сто у укуп ном бро ју бан-
кро та по ро ди ца, док је 2001. го ди не тај про це нат из-
но сио 50 од сто.

„ни ко не би тре ба ло да бу де до ве ден до про па сти 
да би се би обез бе дио здрав стве не услу ге“, кон ста то-
ва ла је ди рек тор ка сзо Мар га рет Чан. она је ис та кла 
да би сто га из два ја ња за здрав ство тре ба ло да по ра-
сту и да се по ве ћа обим оси гу ра ња. сзо пре по ру чу је 
три на чи на за по раст фи нан си ја у здрав ству – по ве-
ћа ње здрав стве них фон до ва, пра вич ни је при ку пља-
ње сред ста ва и њи хо во ефи ка сни је тро ше ње.

ла је да је от кри ла про те ин ко ји уни-
шта ва обо ле ле ће ли је у ор га ни зму, 
што би мо гло би ти од ве ли ког зна а ја 
у бор би про тив ра ка, ма ла ри је и ди-
ја бе те са.

ис тра жи ва ња оба вље на на гру пи 
ми ше ва по ка за ла су по ве за ност из-
ме ђу не до стат ка про те и на „пер фо-

ри на“ и по ја ве ле у ке ми је или по-
ве ћа ног ра ста ма лиг них ће ли ја, 
пре не ле су свет ске аген ци је.

„Про те ин под на зи вом ’пер фо рин’ 
на па да аб нор мал не ће ли је и пра-
ви ру пу у њи хо вој мем бра ни ка ко би 
на пра вио про лаз ен зи ми ма ко ји их 
уни шта ва ју“, из ја вио је ру ко во ди лац 

про јек та Џејмс вај сток с уни вер зи те-
та Мо наш у Мел бур ну.

ЛоН ДоН • иС КО рЕ Њи ВА ЊЕ ДЕч
јЕ пА рА ли зЕ мО глО Би ДА Бу ДЕ 
СТВАр нОСТ – на уч ни ци ка жу да 
би ис ко ре њи ва ње де чи је па ра ли зе 
уско ро мо гло да по ста не ствар ност, 

пре ци зни ји увид у спе ци фи ка ци је 
кон крет ног про из во да са ко јим па-
ци јент до ла зи у кон такт. 

са же так ка рак те ри сти ка ле ка са-
др жи основ не ин фор ма ци је за 
здрав стве не струч ња ке о то ме ка ко 
се кон крет ни лек ко ри сти без бед но 
и де ло твор но. 

то су пре све га ква ли та тив ни и 
кван ти та тив ни са став, кли нич ки по-
да ци – те ра пиј ске ин ди ка ци је, до зи-
ра ње и на чин при ме не, кон тра ин-
ди ка ци је, по себ на упо зо ре ња и ме ре 
опре за при при ме ни ле ка, ин тер ак-
ци је са дру гим ле ко ви ма и дру ге вр-
сте ин тер ак ци ја, не же ље на деј ства и 

њи хо ва уче ста лост, на ве де но је у са-
оп ште њу.

бе о Гра Д • лАК Ши пуТ ДО АнА
ли зА нА ин СТи Ту Ту ТОр лАК – 
Па ци јен ти ма на под руч ју Бе о гра да 
убу ду ће не ће би ти по треб на ове ра 
упу та здрав стве них ко ми си ја ка ко 
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ал цХај Мер – ПроГ но зе

ЖЕ НЕ НО сЕ 
НаЈ ВЕ ћИ тЕ рЕт 
аЛ ЦхаЈ мЕ рО ВЕ 

БО ЛЕ стИ
// пре ма по да ци ма Удру же ња 

за ал цхај ме ро ву бо лест сва ких се дам 
се кун ди не где у све ту се ди јаг но сти ку је 

но ви слу чај де мен ци је //

Ва ШиНГ тоН – но ва сту ди ја о ал цхај ме ро вој бо ле-
сти по ка зу је да же не но се нај ве ћи део те ре та те бо ле-
сти - би ло као ста ра тељ ке или не го ва те љи це, или као 
ак ти вист ки ње у ко рист обо ле лих, или су и са ме по го-
ђе не том бо ле шћу. Пре ма по да ци ма удру же ња за ал-
цхај ме ро ву бо лест сва ких се дам се кун ди не где у све-
ту се ди јаг но сти ку је но ви слу чај де мен ци је, пре нео 
је Глас аме ри ке.

у из ве шта ју се од кон гре са тра жи да усво ји све о бу-
хват ну стра те ги ју за ноше ње с бо ле шћу ко ја у аме ри-
ци пре ра ста у епи де ми ју. но, та епи де ми ја ни је огра-
ни че на са мо на за пад не зе мље. оче ку је се да ће се та 
бо лест утро стру чи ти у сле де ћих 40 го ди на јер је по ве-
за на са ста ре њем, а сву да у све ту љу ди жи ве ду же.

у из ве шта ју удру же ња за ал зхе и ме ро ву бо лест из 
ка ли фор ни је се по сма тра епи де ми о ло ги ја ал цхај ме-
ро ве бо ле сти у саД. По ка за ло се да же не чи не го то-
во две тре ћи не па ци је на та и го то во 60 по сто не пла-
ће них не го ва те љи ца и ста ра тељ ки.

на уч ни ци и со ци о ло зи ту бо лест зо ву – бо ле шћу 
же на.

Др тед тот сте ин, не у ро лог уни вер зи тет ског ме ди-
цин ског цен тра Џорџ ва шинг тон, ка же да су же не ви-
ше по го ђе не јер му шкар ци жи ве кра ће. „у ста ро сној 
ску пи ни од 75 до 85 го ди на, мно го је ви ше же на не го 
му шка ра ца, та ко да и пре ва лен ци ја бо ле сти по ста је 

Вашингтон

за хва љу ју ћи но вој вр сти вак ци не.
кли нич ка ис пи ти ва ња у две од 

че ти ри зе мље у ко ји ма је де чи ја па-
ра ли за још при сут на (ин ди ја, ав га-
ни стан, ни ге ри ја и Па ки стан) по ка-
за ла су да је но ва вак ци на до ве ла до 
сма ње ња бро ја обо ле лих од ско ро 95 
од сто, об ја вље но је у струч ном ме-

ди цин ском ча со пи су „лан сет“, пре-
не ла је бри тан ска мре жа Би-Би-си.

но ва вак ци на пред ста вља дра ма-
ти чан успех, ко ји би ко нач но мо гао 
да свет осло бо ди де чи је па ра ли зе, из-
ја вио је ви со ки зва нич ник свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је др Брус еј-
лворд. од деч је па ра ли зе су то ком 20. 

ве ка бо ло ва ле сто ти не хи ља да љу-
ди. та бо лест је 1988. го ди не би ла још 
рас про стра ње на у 125 зе ма ља све та, а 
да нас са мо у на ве де не че ти ри зе мље.

Деч ју па ра ли зу иза зи ва ју три вер-
зи је по ли о ви ру са – тип 1, тип 2 и 
тип 3. До са да шње вак ци не су спре-
ча ва ле или сва три или са мо је дан 

би оба ви ли ди јаг но стич ке ана ли зе 
на ин сти ту ту за ви ру со ло ги ју, вак-
ци не и се ру ме тор лак, са оп ште но је 
из тог ин сти ту та.

на осно ву од лу ке ре пу блич ког за-
во да за здрав стве но оси гу ра ње, па-
ци јен ти ће са мо с упу том ле ка ра оп-
ште прак се, а по пре по ру ци ле ка ра 

спе ци ја ли сте, мо ћи да оба ве по треб-
не ана ли зе у тој уста но ви за ле че ње 
и пре вен ци ју за ра зних бо ле сти. 

Прет ход на про це ду ра под ра зу ме-
ва ла је да ле кар спе ци ја ли ста, уко-
ли ко по сум ња на од ре ђе но обо ље ње, 
па ци јен та упу ти код ле ка ра оп ште 
прак се са пре по ру ка ма за од ре ђе-

не ана ли зе, на кон че га би па ци јент, 
с упу том иза бра ног ле ка ра, из ла зио 
пред ле кар ску ко ми си ју ко ја би тај 
упут ове ра ва ла, и тек са та ко ове ре-
ним упу том, ко ри сни ци су мо гли да 
оба ве нео п ход не ана ли зе. 

„ре пу блич ки за вод за здрав стве-
но оси гу ра ње пре по знао је овај про-
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ве ћа код же на јед но став но за то што их је ви ше жи во 
у осам де се тим го ди на ма“.

из ве штај прог но зи ра да ће аме ри кан ци по тро ши ти 
20 би ли о на до ла ра у сле де ћих 40 го ди на на ал цхај ме-
ро ву бо лест. на гла ша ва се по тре ба за ве ћим фи нан си-
ра њем ис тра жи ва ња, као и за ства ра њем на ци о нал-
не стра те ги је за но ше ње с том бо ле шћу.

„ср ча не бо ле сти и рак до би ју по шест, од но сно пет 
ми ли јар ди до ла ра, а ал цхај ме ро ва бо лест до би је 500 
ми ли о на. а, уства ри, љу де ће у сле де ћих не ко ли ко го-
ди на пре по го ди ти ал цхај ме ро ва бо лест не го ср ћа ни 
ин фаркт или рак,“ кае се у из ве шта ју.

По што љу ди у це лом све ту жи ве све ду же, оче ку је се 
и дра ма ти чан по раст бро ја обо ле лих од ал цхај ме ро ве 
бо ле сти. оче ку је се да ће до 2040. та бо лест по го ди ти 
80 ми ли о на љу ди у све ту, од че га 60 по сто у зе мља ма 
у раз во ју. а, не про пор ци о нал но ве ћи број по го ђе них 
би ће же не без при сту па ле че њу. ле ка не ма а по сто је-
ће те ра пи је са мо убла жа ва ју симп то ме.

те ле фон – ка ло ри је 

мО БИЛ НИ 
тЕ ЛЕ фОН за 

мр Ша ВЉЕ њЕ
то кио – Гур ма ни, сла до ку сци и оста ли го ја зни љу ди 
си гур но не ће оста ти рав но ду шни пре ма но вом ја пан-
ском мо бил ном те ле фо ну, ко ји има нео бич ну функ ци-
ју – кон тро лие ви шак ки ло гра ма свог вла сни ка. апа-
рат, про из ве ден у ком па ни ји „нтт ко мју ни кејшн“, 
тре нут но и не по гре ши во про ра чу на ва ка ло ри је је ла 
у та њи ру ис пред вла сни ка.

По треб но је са мо фо то гра фи са ти са др жај обро ка, 
а те ле фон по мо ћу угра ђе ног спе ци јал ног уре ђа ја за 

токио

тип ви ру са, а но ва вак ци на спре ча-
ва два ти па ко ји су и да ље ен дем ски 
при сут ни у на ве де не че ти ри др жа-
ве ко је се још ни су из бо ри ле са деч-
јом па ра ли зом. уко ли ко та бо лест 
бу де ис ко ре ње на, би ће то дру ги при-
мер ис ко ре њи ва ња опа ких бо ле сти у 
исто ри ји све та на кон што је 1979. го-

ди не са оп ште но да су ис ко ре ње не 
ве ли ке бо ги ње.

беоГраД • ТЕ лЕ фОн СКА ли ни
јА зА пО ДрШКу ОБО лЕ ли мА ОД 
рА КА – Бес плат на те ле фон ска ли-
ни ја 0800 202 303 за пси хо ло шку по-
моћ обо ле ли ма од ма лиг них бо ле-

сти и чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца, 
отво ре на је у про сто ри ја ма ре пу бли-
ког за во да за здрав стве но оси гу ра ње 
(рз зо). то је део на ци о нал ног про-
гра ма „ср би ја про тив ра ка“, а ини-
ци ја ти ву за ту вр сту по мо ћи обо ле-
ли ма по кре ну ло је Ми ни стар ство 
здра вља у са рад њи са срп ском асо-

блем и по др жао на шу ини ци ја ти ву 
да се ад ми ни стра тив ни пут до ана-
ли за на тор ла ку скра ти, и па ци јен-
ти ма омо гу ћи да што пре оба ве ана-
ли зе и до би ју аде кват ну те ра пи ју“, 
ре као је ди рек тор тог ин сти ту та Бра-
ни слав ла зић. на ин сти ту ту тор лак, 
у че ти ри на ци о нал не ре фе рент не ла-

бо ра то ри је сер ти фи ко ва них од стра-
не свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, 
оба вља се ви ше од 50 ди јаг но стич ких 
ана ли за, а не ке од њих, као што су 
ди јаг но сти ко ва ње кок са ки ви ру са и 
хе мо ра гич них гро зни ца, мо гу се на, 
те ри то ри ји ср би је, оба ви ти са мо у тој 
уста но ви, на ве де но је у са оп ште њу.

бе о Гра Д • БЕз ли цЕн цЕ Они КО
ји нЕ пО ШТу ју ОБА ВЕ зЕ – Ми ни-
стар здра вља то ми ца Ми ло са вље вић 
из ја вио је да ће то ми ни стар ство ра-
ди ти све оно што по за ко ну о ле ко-
ви ма мо ра да ра ди и упо зо рио да ће 
из гу би ти ли цен цу за рад сви ко ји не 
бу ду пос сто ва ли оба ве зе на тр жи шту 
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„пре по зна ва ње“ и ба зе по да та ка са 100.000 раз ли чи-
тих ку ли нар ских пре тра га, тре нут но про ра чу на ва ка-
ло рич ност хра не.

те ле фон, сем то га, пру жа и по дат ке о хран љи во сти 
је ла, ка ко би се осо ба ко ја га по је де за шти ти ла од су-
ви шних ка ло ри ја.

Пр ви у све ту „те ле фон-ди је те тиц цар“ уско ро ће се 
по ја ви ти у про да ји, али ће се и да ље уса вр ша ва ти. 
ауто ри на ме ра вју да га „на у че“ да сво јим ко ри сни-
ци ма пре по ру чу је за њих нај при хва тљи ви ји ме ни и 
да им пру жа са ве те ка ко да се ефи ка сно осло бо де су-
ви шних ка ло ри ја. због то га се мно ги жи те љи ја па на 
окре ћу ди је ти, а са да ће им у на сто ја њу да смр ша ве 
по мо ћи – те ле фон.

***

ра Чу на ри – ПлоД ност

кО рИ ШћЕ њЕ 
ра ЧУ На ра У крИ ЛУ 
сма њУ ЈЕ мУ ШкУ 

пЛОД НОст
па риЗ – Пре че сто по ста вља ње ра чу на ра на кри ло то-
ком ра да мо же да иза зо ве про блем са плод но шћу код 
му шка ра ца, по ка за ли су ре зул та ти ис тра и ва ња об ја-
вље ног у ча со пи су „Плод ност и сте рил ност“. 

на уч ни ци су до шли до тог ре зул та та оба вив ши ис-
пи ти ва ње на гру пи мла дих му шка ра ца ко ји су ра ди-
ли за ра чу на ром по ста вље ним у кри лу, то ком че га је 
уста но вље но да је за 15 ми ну та тем пе ра ту ра њи хо-
вих те сти са до сти гла мно го ви ши ни во од оног ко ји 
се сма тра без бед ним.

са ра чу на ром у кри лу, тем пе ра ту ра те сти са се, ка-
ко су ис та кли ис тра жи ва чи, по ве ћа ва за 2,5 сте пе на. 
на уч ни ци су за кљу чи ли да са ра чу на ром у кри лу му-
шкар ци не мо гу да по ста ну сте рил ни, али да та прак-
са мо же да ство ри ре про дук тив не про бле ме. париз

ци ја ци јом за пси хо-он ко ло ги ју.
Пред сед ник асо ци ја ци је за пси хо-

он ко ло ги ју ср би је та ма ра кли ко вац 
на ве ла је да ће ли ни ја 0800 202 303 
би ти ано ним на и до ступ на на це лој 
те ри то ри ји ср би је па ће пси хо ло зи 
би ти на рас по ла га њу бо ле сни ци ма 
то ком раз ли чи тих фа за бо ле сти.

 Про сто ри је у ко ји ма ће би ти сме-
штен тим еду ко ва них пси хо ло га ко-
ји ће од го ва ра ти на по зи ве усту пио 
је ре пу блич ки за вод за здрав стве но 
оси гу ра ње, а бес плат ну ли ни ју обез-
бе дио је те ле ком. По моћ ће па ци-
јен ти ма би ти до ступ на сва ког да на 
од 10 до 22 са та, а на две ли ни је ће 

ра ди ти че ти ри спе ци јал но об у че на 
пси хо ло га-са вет ни ка, по два у сме-
ни. отва ра ње ова кве те ле фон ске ли-
ни је је од по себ ног зна ча ја јер у ср-
би ји го ди шње од ма лиг них бо ле сти 
обо ли око 32.000 осо ба, па та ква вр-
ста по мо ћи мо же да им уна пре ди 
ква ли тет жи во та, омо гу ћи да се лак-

снаб де ва ња ле ко ва у ср би ји.
„тр жи ште ле ко ва ни је ма ло, већ 

је шест до се дам пу та ве ће не го пре 
осам го ди на и на ње му вла да ју за-
ко ни ко ји су та ко до не ти да би ср би-
ја су тра мо гла да уђе у еу“, ре као је 
Ми ло са вље вић на кон оби ла ска спе-
ци јал не бол ни це „све ти са ва“ од го-

ва ра ју ћи на пи та ње о не ста ши ци ле-
ко ва. 

он је по но вио да су ја ну а ра 2007. 
го ди не ре ше ни сви про бле ми уну-
тра шњих ду го ва у здрав стве ном си-
сте му ср би је и да је од та да фонд 
здрав стве ног оси гу ра ња био у си ту а-
ци ји да пла ћа ме сеч но оно што ку пи.

„због еко ном ске кри зе, у 2009. го-
ди ни ре ба лан сом бу џе та сма ње на су 
сред ства за упла ту фон ду здрав стве-
ног оси гу ра ња на име по кри ћа тро-
шко ва здрав стве ног оси гу ра ња љу-
ди ко ји не ма ју соп стве но при хо де и 
од та да је дан од два на чи на пла ћа-
ња ле ко ва по чео да бу де дру га чи ји“, 
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Мо зак – ин фор Ма ци је

ЉУД скИ мО зак 
ДНЕВ НО ОБ ра ДИ 

100.000 рЕ ЧИ
// мо зак од ра сле осо бе днев но је 

из ло жен сто ти на ма хи ља да ре чи и об ра ди 
око 34 ги га бај та ин фор ма ци ја //

бер ЛиН – нај но ви ја ис тра жи ва ња по ка зу ју да сва ка 
од ра сла осо ба днев но чу је или про чи та у про се ку по 
100.500 ре чи, при че му се под пој мом дан под ра зу ме ва 
вре ме про ве де но у буд ном ста њу и то ван по сла, што 
у ства ри зна чи да је пра ва број ка да ле ко ве ћа.

Про фе сор уни вер зи те та у ка ли фор ни ји ро џер Бон 
је то ком ис тра жи ва ња по ку шао да са зна ко ли ка је ко-
ли чи на ин фор ма ци ја ко јој је чо век сва ко днев но из-
ло жен, ба ве ћи се ра зним ак тив но сти ма у ку ћи и ван 
ње.

Да би от крио раз ме ре ин фор ма тич ке ре во лу ци је, 
Бон је ис тра жи вао од ла ске у би о скоп, слу ша ње ра ди ја, 
раз го во ре те ле фо ном, игра ње ви део игри ца, сур фо ва-
ње ин тер не том и чи та ње но ви на. До шао је до за кључ-
ка да је рад мо зга ве о ма на по ран, да је мо зак од ра-
сле осо бе днев но из ло жен сто ти на ма хи ља да ре чи и 
да об ра ди око 34 ги га бај та ин фор ма ци ја.

Ме ђу тим, на уч ни ци су за бри ну ти, јер сма тра ју да је 
наш мо зак за тр пан ин фор ма ци ја ма чи ји про ток мо-
же не га тив но да ути че чак и на струк ту ру мо зга, пре-
но си „Дој че ве ле“.

јед на од нај е ми нент ни јих бри тан ских на уч ни ца 
су зан Грин филд об ја шња ва да је већ не ко ли ко пу та 
упо зо ра ва ла да по пу лар не со ци јал не мре же мо гу по-
себ но би ти штет не за раз вој мо зга код де це. она ка же 
да оне ути чу на опа жа ње, а мла дим љу ди ма пру жа-
ју ин стант за до вољ ство и чи ни их да бу ду ви ше окре-
ну ти са ми се би.

Про фе сор Бон ка же да уче ста ла упо тре ба ра чу на ра 
не сум њи во ште ти мо згу, као и да је па жња по де ље на 
на кра ће ин тер ва ле, што ни је до бро, на ро чи то ка да же-
ли мо да раз ми шља мо ду бље о не ким ства ри ма.

***

труД но Ћа – ле ко ви

„па ра ЦЕ та мОЛ“ 
фак тОр рИ зИ ка 

пО фЕ тУс?
па риЗ – упо тре ба бла жих ле ко ва про тив бо ло ва као 
што су „аспи рин“, „па ра це та мол“, или „ибу про фен“ то-
ком труд но ће, по ве ћа ва опа сност од на стан ка ано ма-
ли ја у ре про дук тив ном си сте му му шког фе ту са, по-

ше но се са сво јом бо ле сти, да лак ше 
про ла зе кроз те ра пиј ске про це ду ре 
и да по ро ди ци по мог не у су о ча ва њу 
са пси хо ло шким про бле ми ма.

бе о Гра Д • пО СЕ БАн Бу џЕТ зА 36 
ДО мО ВА зДрА ВљА у Ср Би ји – Др-
жав ни се кре тар Ми ни стар ства здра-

вља не ве на ка ра но вић из ја ви ла је 
да то ми ни стар ство има по се бан бу-
џет за 36 до мо ва зар двља у ср би ји из 
ко га се из два ја ју суб вен ци је за из јед-
на ча ва ње усло ва у пру жа њу услу га. 

„По сле по чет ног оду ше вље ња по 
пре у зи ма њу над ле жно сти од стра-
не оп шти на и гра до ва над до мо ви-

ма здра вља, про бле ми су се по ја ви-
ли у си ро ма шним оп шти на ма“, ре кла 
је она уче ству ју ћи у ра ду струч не кон-
фе рен ци је о уна пре ђе њу ква ли те та 
при мар не здрав стве не зас сти те у ор-
га ни за ци ји удру же ња ме на џе ра при-
мар не здрав стве не за шти те ср би је.

Пре ма ње ним ре чи ма, по сле осам 

ре као је Ми ло са вље вић. он је ука зао 
да је про шле го ди не пла ћа ње фак-
ту ра др жав них апо те ка про лон ги ра-
но на 90 да на и до дао да се си ту а ци-
ја са бу џе том по но ви ла ове го ди не и 
да ни је би ло до вољ но нов ца за упла-
ту здрав стве ног оси гу ра ња љу ди без 
соп стве ног при хо да.

Ми ни стар је ука зао да то ипак ни-
је обра зло же ње за ка шње ње пла ћа-
ња ве ле тр го ва ца про из во ђа чи ма ле-
ко ва. Ми ло са вље вић је на ја вио и да 
ће по но во ин си сти ра ти да бу џет ср-
би је пре по зна пла ћа ње здрав стве ног 
оси гу ра ња за 1.200.000 гра ђа на ср би-
је ко ји не ма ју соп стве ни при ход.

ЛоН ДоН • АСпи ри нОм прО ТиВ 
рА КА - је дан од нај че шћих и нај ко-
ри шће ни јих ле ко ва, аспи рин, сма-
њу је смрт ност иза зва ну од ре ђе ним 
вр ста ма ра ка, по ка за ли су ре зул та-
ти ис тра жи ва ња об ја вље ног у бри-
тан ском ме ди цин ском ча со пи су 
„лан сет“. сва ко днев но узи ма ње ма-
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ка за ли су ре зул та ти ис тра жи ва ња гру пе фран цу ских, 
дан ских и фин ских на уч ни ка.

ис тра жи ва ње је спро ве де но на 2.300 дан ских и фин-
ских же на и то ком ње га је уста но вље но да је код дан-
ских де ча ка, чи је су мај ке узи ма ле не ки од ле ко ва 
про тив бо ло ва то ком труд но ће, до ла зи ло, услед ен до-
кри ног по ре ме ћа ја, че шће не го код оста лих, до ано-
ма ли је ре про дук тив ног си сте ма – крип тор хи ди је, од-
но сно остан ка те сти са у аб до ми нал ном по ло жа ју, а не 
њи хо во спу шта ње до пол ног ор га на.

на уч ни ци, ме ђу тим, ни су утвр ди ли код фин ских 
же на по ве за ност из ме ђу узи ма ња ле ко ва про тив бо-
ло ва у труд но ћи и тих ано ма ли ја код њи хо ве де це, 
об ја ви ле су свет ске аген ци је. они су уста но ви ли и да 
се опа сност од те по ве за но сти по ве ћа ва то ком дру гог 

тро ме сеч ја труд но ће, као и у слу ча ју упо тре бе ви ше 
вр ста сла би јих ле ко ва про тив бо ло ва.

на уч ни ци, ко ји на ме ра ва ју да на ста ве ис тра жи ва-
ње, ис та кли су и да је у евро пи и саД-у ви ше од по-
ло ви не труд ни ца на ве ло да кон зу ми ра бла же ле ко ве 
про тив бо ло ва, нај че шће „па ра це та мол“.

***

у ср Би ји

НЕ ма па ра 
за ДО БрО ВОЉ НО 

зДраВ стВЕ НО 
ОсИ гУ ра њЕ

беоГраД – оси гу ра ва ју ће ку ће одав но су по кре ну ле 
про гра ме при ват ног здрав стве ног оси гу ра ња, а гра ђа-
ни ма се и пре ко ре пу блич ког за во да за здрав стве но 
оси гу ра ње пру жа мо гућ ност да до пла те услу ге ми мо 
ре дов ног, оба ве зног си сте ма здрав стве не за шти те „

Глав ни раз ло зи због че га у ср би ји ни је раз ви је но 
до бро вољ но здрав стве но оси гу ра ње су што гра ђа ни 
има ју на ви ку да се осла ња ју на др жа ву и ло ша еко-
ном ска си ту а ци ја, ре кла је по моћ ник ми ни стра здра-
вља зо ри ца Па вло вић.

она је на гла си ла да је до дат ни про блем ссто се за 
здрав стве но оси гу ра ње одва ја не до вољ но нов ца, а по-
да ци из 2008. го ди не по ка зу ју да је огра ни че на мо-
гућ ност из два ја ња ве ће сво те нов ца на на ци о нал ном 
ни воу. она је ис та кла да су до бро вољ на оси гу ра ња нај-
ра зви је ни ја у аустри ји, не мач кој и фран цу ској, док се 
ср би ја на ла зи на дну те ле стви це.

уче сни ци фо ру ма су рас пра вља ли о мо гућ но сти ма 
под сти ца ња раз во ја до бро вољ ног оси гу ра ња, по ну ди 
оси гу ра ва ју ћих ку ћа, при ват них кли ни ка и ба ња по 
овом пи та њу, уло зи др жа ве у под сти ца њу раз во ја до-
бро вољ ног здрав стве ног оси гу ра ња и ис ку стви ма у 
дру гим зе мља ма.

го ди на ре фор ми, са да го во ри мо дру а-
га чи јим реч ни ком о тој обла сти, где је 
у цен тру на ше па жње стра те шко пла-
ни ра ње, упра вља ње људ ским ре сур-
си ма, ана ли за ста ња и ре зул та та. 

удру же ње ме на џе ра при мар не 
здрав стве не за шти те је до бро ме сто 
где ће се до мо ви здра вља и ло кал на 

за јед ни ца удру жи ва ти у ци љу ја ча ња 
сво јих ка па ци те та за упра вља ње тим 
уста но ва ма, оце ни ла је она. 

то ће им омо гу ћи ти да за сред ства 
кон ку ри шу код европ ских фон до ва и 
да стек ну по треб на зна ња ка ко да се 
од но се пре ма здрав стве ном ди на ру, 
на по ме ну ла је она. 

ка ра но ви ће ва је ка за ла да пре ко 
„Дилс“ про јек та свет ске бан ке 40 до-
мо ва здра вља ра ди на уна пре ђе њу 
здрав стве них услу га. она је на ја ви-
ла да ће до кра ја 2011. го ди не све ре-
ги о нал не здрав стве не уста но ве би-
ти опре мље не ма мо гра фи ма за ра но 
от кри ва ње ра ка дој ке. тај про је кат 

ле ко ли и не аспи ри на мо же да, ка-
ко је по ка за ло ис тра жи ва ње, у ве ли-
кој ме ри сма њи смрт ност иза зва ну 
од ре ђе ним бро јем че стих вр ста ра-
ка, као што је рак де бе лог цре ва или 
про ста те. 

још пре ви ше од 10 го ди на је дру-
га гру па фран цу ских на уч ни ка об ја-

ви ла ре зул та те ис тра жи ва ња ко је је 
по ка за ло да сва ко днев но узи ма ње 
аспи ри на сма њу је опа сност од по-
нов не по ја ве црев них по ли па, узроч-
ни ка ра ка цре ва, вр сте ра ка ко ја је и 
да ље нај смр то но сни ја ме ђу му шкар-
ци ма. До от кри ћа деј ства аспи ри на, 
на тр жи шту ни је по сто јао ни ка кав 

лек про тив њи хо ве по нов не по ја ве, 
об ја ви ли су фран цу ски ме ди ји 

ЛоН ДоН • ОТ Кри ВЕн нОВ мЕ ТОД 
зА лЕ чЕ ЊЕ мул Ти плЕ СКлЕ рО
зЕ – Гру па бри тан ских на уч ни ка је 
об ја ви ла от кри ће ме то де ко ја би мо-
гла да по мог не от кла ња њу оште ће ња 
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Без БеД ност и зДра вље на ра Ду

зДрав стве ниХ раД ни ка

хрО НИ ЧаН
прО фЕ сИ О НаЛ НИ 

стрЕс
беоГраД – на си ља па ци је на та над ме ди цин ским осо-
бљем су све уче ста ли ја, а ве ли ки број по вре да на ра ду 
и про фе си о нал них обо ље ња по ка зу ју да на без бед ност 
и усло ве на ра ду у здрав стве ном си сте му тре ба усме-
ри ти по себ ну па жњу, ре че но је на ску пу „Без бед ност 
и здра вље на ра ду здрав стве них рад ни ка“, одр жа ном 
ок то бра ме се ца у Бе о гра ду.

те ме ово го ди шњег сим по зи ју ма по во дом обе ле жа-
ва ња европ ске не де ље без бед но сти на ра ду би ле су на-
си ље на ра ду, про фе си о нал не штет но сти и опа сно сти 
ко ји ма су из ло же ни здрав стве ни рад ни ци, ме то ди за 
про це ну ри зи ка у здрав стве ним уста но ва ма и за ко но-
дав не осно ве без бед но сти у здрав стве ном сек то ру.

сва ка здрав стве на уста но ва има спе ци фич не зах те-
ве и усло ве ра да ко ји но се ри зик од обо ље ва ња и по-
вре ђи ва ња, од но сно за по сле ни се сре ћу са број ним 
по сто јећим опа сно сти ма и штет ним фак то ри ма – би-
о ло шким, хе миј ским и но вим, тзв. пси хо со ци јал ним, 
што под ра зу ме ва по ја ву хро нич ног про фе си о нал ног 
стре са, ре че но је на ску пу, а на во ди се у са оп ште њу 
ин сти ту та за ме ди ци ну ра да ср би је „Др Дра го мир ка-
ра јо вић“.

иако не ма пре ци зних по да та ка о бро ју слу ча је ва 
агре сив ног по на ша ња пре ма ме ди цин ским рад ни ци-
ма у ср би ји мо же се прет по ста ви ти да је он у окви ри-
ма свет ских про се ка, од но сно да је из ме ђу 40 и 80 од-
сто здрав стве них рад ни ка би ло из ло же но фи зи шкој 
агре си ји бар јед ном то ком свог рад ног ве ка.

из ме ђу 65 и 82 од сто ме ди цин ских се ста ра би ло је 
из ло же но вер бал ним на па ди ма ма кар јед ном то ком 
рад ног ве ка, а про це не о сек су ал ном уз не ми ра ва њу 
ме ди цин ских се ста ра до се жу до 76 од сто. на том ску пу 
је оце ње но да се на ме ће по тре ба за ак тив ни јом уло-

гом чи та вог дру штва и за јед ни це у пре вен ци ји на си-
ља пре ма здрав стве ним рад ни ци ма.

та ко ђе је ва жно уло жи ти зна чај на сред ства у уна-
пре ђе ње усло ва ра да здрав стве них рад ни ка јер се 
ула га њем са мо у ме ди цин ску опре му за не ма ру је ве-
о ма ва жан сег мент ко ји зна пај но ути че на ква ли тет 
и кван ти тет здрав стве них услу га. //

се ре а ли зу је у са рад њи са ја пан ском 
вла дом.

Пред сед ник удруз зе ња ме на џе ра 
пра мар не здрав стве не за шти те и ди-
рек тор ни шког До ма здра вља Ми лан 
Ма ној ло вић ре као је да је ово пра ви 
тре ну так за при пре му за вре ме ка да 
ср би ја по ста не кан ди дат за члан ство 

у еу и ка да нам мно ги фон до ви бу-
ду до ступ ни. 

„ка са здрав стве ног оси гу ра ња је 
ли ми ти ра на и ми тај тре ну так тре ба 
да ис ко ри сти мо“, ка зао је он. ни шки 
дом здра вља апли ци рао је про јек том 
у про гра му „Дилс“ и оче ку је да до би је 
сред ства за уна пре ђе ње здрав стве не 

за шти те та ко зва них осе тљи вих гру па 
у из но су од 1,1ми ли он ди на ра. 

Пред сед ни ца ле кар ске ко мо ре ср-
би је та тја на ра до са вље вић ка за ла је 
да тре ба фор ми ра ти мрез зу ме над зе-
ра у здрав ству, а сва ка уста но ва ће се 
опре де ли ти да ли ће то би ти ле ка ри 
или љу ди не ке дру ге стру ке. //

на нер вном си сте му, иза зва на мул ти-
плом скле ро зом, хро нич ним обо ље-
њем цен трал ног нер вног си сте ма, об-
ја ви ле су свет ске аген ци је. от кри ће 
је пред ста вље но као ве ли ки по мак у 
бор би про тив не у ро ло шких обо ље ња.

ис тра жи ва чи с уни вер зи те та „кем-
бриџ“ у ве ли кој Бри та ни ји и с уни-

вер зи те та у един бур гу у Шкот ској су, 
на и ме, иден ти фи ко ва ли на чин на ко-
ји ма тич не ће ли је мо зга мо гу да бу-
ду под стак ну те да от кло не оште ће-
ња иза зва на мул ти плом скле ро зом 
на ми је лин ском омо та чу, ко ји шти ти 
нер ве у мо згу и кич ме ној мо жди ни 
од уни ште ња услед те бо ле сти, што 

до во ди до па ра ли зе. то от кри ће би, 
ка ко су ис та кли у бри тан ском удру-
же њу за бор бу про тив мул ти пле скле-
ро зе „Мс со са је ти“, ко је је уче ство ва ло 
у фи нан си ра њу ис тра жи ва ња, мо гло 
да до ве де до спро во ђе ња кли нич ких 
ис пи ти ва ња у на ред них пет го ди на и 
раз во ја те ра пи је за 15 го ди на. //

Београд
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Број: Дж – 06–4/2010 
Бе о град, 24. но вем бар 2010. го ди не

ве ће вр хов ног су да ча сти ле кар ске ко мо ре ср би је име но ва но ре ше њем пред сед ни ка вр хов ног су да ча-
сти ле кар ске ко мо ре ср би је бр. 1840, Дж – 06/2010 од 15. но вем бра 2010. го ди не у сле де ћем са ста ву: проф. др. 
сло бо дан ко ва че вић, пред сед ник ве ћа и др. алек сан дар иса ко вић, др. алек сан дар Па вло вић, др. сла ви ца 
ђу ро вић Мла де но вић и др. сте ва ста ни шић, као чла но ви ве ћа, је да на 24. но вем бра 2010. го ди не у Бе о гра-
ду, а на кон из ла га ња проф. др. Дра ги ше По по ви ћа, у свој ству су ди је из ве сти о ца у овој дру го сте пе ној ства-
ри, одр жа ло не јав ну сед ни цу овог су да ча сти, а по во дом жал бе бр. Ди – 58–514/09 под но си о ца жив ко вић 
оли ве ре под не те 12. но вем бра 2010. го ди не, као и жал бе др. је ле не крист бр. Ди – 58–525/09 под не те 22. но-
вем бра 2010. го ди не, у по ступ ку про тив др. је ле не крист, а про тив од лу ке су да ча сти ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре Бе о гра да бр. Ди – 58–471/09, до не те 12. ок то бра 2010. го ди не, па је на кон раз ма тра ња свих спи са овог 
пред ме та, да на 24. но вем бра 2010. го ди не, на осно ву од ред бе из чла на 45. став 1. тач ка 4. Пра вил ни ка о ра-
ду су до ва ча сти ле кар ске ко мо ре ср би је, ово ве ће до не ло сле де ћу

1. оД лу ку

1.  уВА жА ВА СЕ жал ба жив ко вић оли ве ре из Бе о гра да, ули ца ке дро ва бр. 9, ко ја је из ја вље на про тив од-
лу ке су да ча сти ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да бр. Ди – 58–471/09 од 12. ок то бра 2010. го ди не, 
ко јом се члан ле кар ске ко мо ре ср би је, др. је ле на крист из Бе о гра да, ули ца Ми кло ши ће ва бр. 24 огла-
ша ва од го вор ном и из ри че јој се ди сци плин ска ме ра опо ме на, као осно ва на;

2.  ОД Би јА СЕ жал ба  др. је ле не крист из Бе о гра да, ули ца Ми кло ши ће ва бр. 24, ко ја је из ја вље на про тив 
од лу ке су да ча сти ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да бр. Ди – 58–471/09 од 12. ок то бра 2010. го ди не, 
ко јом се члан ле кар ске ко мо ре ср би је, др. је ле на крист из Бе о гра да, ули ца Ми кло ши ће ва бр. 24 огла-
ша ва од го вор ном и из ри че јој се ди сци плин ска ме ра опо ме на, као нео сно ва на;

3.  прЕ и нА чА ВА СЕ од лу ка су да ча сти ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да бр. Ди – 58–471/09, та ко 
што се 

– ле кар, члан ле кар ске ко мо ре ср би је др. је ле на Крист из Бе о гра да, ули ца Ми кло ши ће ва бр. 24, спе ци ја-
ли ста пси хи ја три је у спе ци јал ној бол ни ци за пси хи ја триј ске бо ле сти „Др ла за ла за ре вић“ у Бе о гра ду 

оГла Ша ва оД Го вор ноМ

јер је:

као де жур ни пси хи ја тар у спе ци јал ној бол ни ци за пси хи ја триј ске бо ле сти „Др ла заљ ла за ре вић“ у Бе-
о гра ду из вр ши ла на сил ну хо спи та ли за ци ју жив ко вић оли ве ре из Бе о гра да, да на 02. но вембнра 2008. го-
ди не, а да ни је прет ход но спро ве ла у пот пу но сти про пи са ну про це ду ру ова квог при је ма у бол ни цу, чи ме 
је учи ни ла ла ку по вре ду про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на ле кар ске ко мо ре ср би је из од ре да ба 
чла на 4. став 1. тач ка 1. и 2. Пра вил ни ка о ра ду су до ва ча сти ле кар ске ко мо ре ср би је, а у ве зи са од ред ба ма 
из чла на 44. за ко на о здрав стве ној за шти ти („сл. гла сник рс“, бр. 107/2005) и чла на 30. ко дек са про фе си о-
нал не ети ке ле кар ске ко мо ре ср би је и на осно ву од ред бе из чла на 38. став 1. тач ка I/2 Пра вил ни ка о ра ду 
су до ва ча сти ле кар ске ко мо ре ср би је из ри че јој се

ди сци плин ска ме ра јав не оПо Ме не

4. ова од лу ка је КО нАч нА.



82 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ДЕЦЕМБАР 2010

обра зло же ње

По сту па ју ћи по на во ди ма из жал бе жив ко вић оли ве ре из Бе о гра да, ко ја је бла го вре ме но из ја вље на да на 
12. но вем бра 2010. го ди не, под бр. Ди – 58–514/09, а про тив од лу ке су да ча сти ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
Бе о гра да бр. Ди – 58–471/09, ко јом је др. крист је ле на из Бе о гра да огла ше на од го вор ном за по вре ду про фе-
си о нал не ду жно сти и угле да чла на ле кар ске ко мо ре ср би је из од ре да ба чл. 4 став 1. и 2. Пра вил ни ка о ра-
ду су до ва ча сти лкс и из ре че на јој ди сци плин ска ме ра опо ме не, као и жал бе ко ју је не за до вољ на ова квом 
од лу ком су да ча сти ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да др. је ле на крист из ја ви ла про тив пред мет не 
од лу ке овог су да под бр. Ди – 58–525/2009 да на  22 но вем бра 2010. го ди не, суд ча сти ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре Бе о гра да је да на 15. но вем бра 2010. го ди не под бр. Ди – 58–515/09 до ста вио вр хов ном су ду ча сти ле-
кар ске ко мо ре ср би је жал бу жив ко вић оли ве ре, за јед но са пи сме ним из ја шње њем на на во де ове жал бе 
и ком плет ним спи си ма овог пред ме та, а на да љи по сту пак, а за тим је 22. но вем бра 2010. го ди не вр хов ном 
су ду ча сти ле кар ске ко мо ре ср би је до ста вио и жал бу ко ју је из ја ви ла др. крист је ле на.. 

Пред сед ник вр хов ног су да ча сти ле кар ске ко мо ре ср би је је сво јим ре ше њем бр. 1838 – Дж – 06/2010 од 15. 
но вем бра 2010. го ди не од ре дио проф. др. Дра ги шу По по ви ћа, су ди ју вр хов ног су да ча сти лкс, за су ди ју из-
ве сти о ца у овој ди сци плин ској ства ри, а ре ше њем бр. 1840 – Дж – 06/2010, та ко ђе од 15. но вем бра 2010. го ди-
не од ре дио ве ће вр хов ног су да ча сти у овој прав ној ства ри и то у са ста ву: проф. др. сло бо дан ко ва че вић, 
пред сед ник ве ћа и др. алек сан дар иса ко вић, др. алек сан дар Па вло вић, др. сла ви ца ђу ро вић Мла де но вић 
и др. сте ва ста ни шић, као чла но ви ве ћа.

на кон раз ма тра ња пред мет них жал би, као и ком плет них спи са овог пред ме та, су ди ја из ве сти лац је до-
нео и до ста вио сво је ре ше ње, бр. Дж – 06–3/2010 од 24. но вем бра 2010. го ди не, ко јим је кон ста то ва но да обе 
пред мет не жал бе ис пу ња ва ју фор мал не усло ве за ре ша ва ње пред вр хов ним су дом ча сти лкс, од но сно да 
су до пу ште не и бла го вре ме не.

на кон то га, пред сед ник вр хов ног су да ча сти ле кар ске ко мо ре ср би је је за ка зао сед ни цу пред мет ног ве-
ћа вр хов ног су да ча сти, ко ја је одр жа на 24. но вем бра 2010 го ди не.

Проф. др. Дра ги ша По по вић, су ди ја из ве сти лац у овој прав ној ства ри је ве ћу из не ла сле де ће чи ње ни це:

2.  Да у жал ба ма обе стран ке се не на во де ни ка кве но ве чи ње ни це ни ти но ви до ка зи, од но сно да у њи ма 
не ма бит них еле ме на та ко је пр во сте пе ни суд ни је већ узео у раз ма а тра ње у то ку овог по ступ ка; 

3.  на про тив, пр во сте пе ни суд је у обра зло же њу пред мет не оспо ре не од лу ке на вео да је све бит не еле мен-
те у пот пу но сти са гле да вао, ана ли зи рао и ком пе тент но це нио све ре ле вант не окол но сти; 

4.  са овим у ве зи, над ле жно ве ће вр хов ног су да ча сти тре ба да, це не ћи ове на во де и све спи се овог пред-
ме та, као и све на во де у жал ба ма стра на ка у овом по ступ ку, те пре и спи та осно ва ност и ис прав ност 
оспо ре не од лу ке су да ча сти ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да. 

има ју ћи у ви ду све на пред на ве де но, ово ве ће вр хов ног су да ча сти ле кар ске ко мо ре ср би је је за кљу чи-
ло да је суд ча сти ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да по гре шио ка да је до нео од лу ку ко јом се проф. др. 
зо ран ко ва че вић и мр. сц. мед. зо ран Па у нић осло ба ђа ју од од го вор но сти, већ је ово ве ће за кљу чи ло да 
су  име но ва ни од го вор ни за по вре ду про фе си о нал не ду жно сти или угле да чла на ко мо ре, па је це не ћи све 
кон крет не окол но сти у овом слу ча ју до не ло од лу ку као у дис по зи ти ву.

вр хов ни суд ле кар ске ко мо ре ср би је
проф. др. сло бо дан ко ва че вић, пред сед ник ве ћа

ДО СТА ВљЕ нО:

– Жив ко вић оли ве ра, Бе о град, ул. ке дро ва бр. 9;
– др крист је ле на, Бе о град, ул. Ми кло ши ће ва бр. 24;
– суд ча сти ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да;
– а/а
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у 
про сто ри ја ма ле кар ске ко мо ре ср би је одр жан је 
са ста нак пред став ни ка ле кар ске ко мо ре ср би је 
и удру же ња гра ђа на ко је оку пља чла но ве по ро-
ди ца ко је сум ња ју да су њи хо ви нај ми ли ји пре-

ми ну ли услед ле кар ске гре шке. ис пред ле кар ске ко мо-
ре ср би је са стан ку су при су ство ва ли: Др сц мед та тја на 
ра до са вље вић, прим ди рек тор ле кар ске ко мо ре ср би је, 
др Дра га на Ми лу ти но вић, пред сед ник управ ног од бо-
ра ле кар ске ко мо ре ср би је, доц др ђор ђе алем пи је вић, 
Пред сед ник етич ког од бо ра ле кар ске ко мо ре ср би је, 
проф др сло бо дан ко ва че вић, пред сед ник вр хов ног су-
да Ча сти ле кар ске ко мо ре ср би је, прим Др спа со ан ђе-
лић, пред сед ник ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о град и 
члан управ ног од бо ра ле кар ске ко мо ре ср би је.

на са стан ку се раз го ва ра ло о:
• Уво ђе њу про то ко ла ле че ња у здрав стве ни си стем 

ср би је
• Оси гу ра њу од про фе си о нал не од го вор но сти
• Пи та њи ма ве за ним за ле кар ску ли цен цу
• Ра ду суд ских ве шта ка
• Уло зи и ме сту Су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је у 

здрав стве ном си сте му По стиг ну та је са гла сност о сле-
де цим пи та њи ма:

– ле кар ска ко мо ра ср би је по др жа ла је зах те ве за уво-
ђе ње про то ко ла ле че ња као оба ве зу ју ћи Пред став ни-
ци

– ле кар ске ко мо ре ср би је упо зна ли су пред став ни-
ке по ро ди ца о уво ђе њу оси гу ра ња од про фе си о нал не 
од го вор но сти

– ле кар ска ко мо ра ср би је ће ини ци ра ти уво ђе ње про-
то ко ла ле че ња као оба ве зу ју ћих

– ле кар ска ко мо ра ср би је пред ла же усва ја ње за ко на о 
пра ви ма па ци је на та и за ко на о ле кар ској де лат но сти

– за ко на о пра ви ма па ци је на та, као и за ко на о ле-
кар ској де лат но сти

– ле кар ска ко мо ра ср би је по др жа ва иде ју о уви ђе њу 
ме ди цин ског пра ва

– ле кар ска ко мо ра ср би је ће пред ло жи ти из ме не за-
ко на о ко мо ра ма и уво ђе ње ме ра ко је ће ути ца ти на по-
бољ ша ње функ ци о ни са ња су до ва ча сти

– ле кар ска ко мо ра ће по хит ном по ступ ку фор ми ра-
ти рад ну гру пу ко ја ће за јед но са пред став ни ци ма по-
ро ди ца ра ди ти на спро во ђе њу до го во ре них ме ра

„ви сок ни во ква ли те та ле кар ских услу га и без бед ност 
па ци је на та, вр хун ски су при о ри те ти ле кар ске ко мо ре ср-
би је“, ка же др та ња ра до са вље вић, ди рек тор ле кар ске ко-
мо ре ср би је. „ини ци ја ти ву чла но ва по ро ди ца ко је сум-
ња ју да су њи хо ви нај ми ли ји пре ми ну ли услед ле кар ске 
гре шке узи ма мо ве о ма озбиљ но. за то смо се за овај са ста-
нак при пре ми ли и за јед но са чла но ви ма по ро ди ца де-
фи ни са ли кон крет не ак тив но сти ко је ће, у окви ру сво јих 
за кон ских овла шће ња, пред у зе ти ле кар ска ко мо ра ср би-
је. Би ће мо у стал ном кон так ту, а ле кар ска ко мо ра ср би је 
ће по хит ном по ступ ку фор ми ра ти рад ну гру пу ко ја ће 
за јед но са пред став ни ци ма по ро ди ца ра ди ти на спро ви-
ђе њу до го во ре них ме ра. уз по др шку и ак тив но ан га жо ва-
ње и дру гих су бје ка та, пре свих Ми ни стар ства здра вља у 
вла ди ре пу бли ке ср би је, ре зул тат тих ак тив но сти тре ба 
да бу де по ста вља ње нај ви ших зах те ва у по гле ду про то ко-
ла ле че ња и без бед но сти па ци је на та, а за ко је се ле кар-
ска ко мо ра ср би је за ла же го ди на ма уна зад“. //

оДр жан са ста нак ПреД став ни ка ле кар ске ко Мо ре ср Би је 
и уДру же ња Гра ђа на ко је оку Пља Чла но ве По ро Ди ца ко је суМ ња ју 

Да су њи Хо ви нај Ми ли ји Пре Ми ну ли услеД ле кар ске Гре Шке

Ви сок ни во ква ли те та ле кар ских 
услу га и без бед ност па ци је на та 
нај ви ши при о ри те ти
Ле кар ске ко мо ре Ср би је

на са стан ку је По стиГ ну та ви со ка са Гла сност о ве Ћи ни Пи та ња 
и До Го во ре не кон крет не ак тив но сти // лкс Ће По Хит ноМ По стуП ку 

фор Ми ра ти раД ну Гру Пу ко ја Ће за јеД но са ПреД став ни ци Ма По ро Ди ца 
ра Ди ти на сПро во ђе њу До Го во ре ниХ Ме ра // ви сок ни во ква ли те та 

ле кар скиХ услу Га и Без БеД ност Па ци је на та, вр Хун ски су При о ри те ти 
ле кар ске ко Мо ре ср Би је, на Гла си ла Др та ња ра До са вље виЋ, Ди рек тор лкс
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