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ај че шће пи та ње у раз го-

во ри ма при ли ком су сре та на ра-
зним ме сти ма са ко ле га ма би ло 
је: „За што нам Ле кар ска ко мо ра не 
пла ћа кон ти ну и ра ну ме ди цин ску 
еду ка ци ју… За што нам не омо гу-
ћа ва бес плат но сти ца ње бо до ва за 
про ду же так ли цен це?“.

Мно ги и да ље „крив ца“ за оба ве зу за да ље уса вр ша ва ње 
ви де у Ко мо ри. Мно ги и да ље не же ле да се упо зна ју са за-
кон ским про пи си ма, ка кви су уоста лом на сна зи и у свим 
дру гим ци ви ли зо ва ним и прав ним др жа ва ма. Из ко јих то 
вре ме на но си мо на след ство, да са мо тре ба не што да до-
би ја мо, да до би ја мо ви ше не го што ула же мо? За што се не 
пи та мо, ко ли ко ми по је ди нач но до при но си мо бо љем ра-
ду сво је ко мо ре, шта ми то лич но од се бе да је мо?  

На рав но, пла ћа мо чла на ри ну. То се под ра зу ме ва. Ле-
кар ска ко мо ра Ср би је је са мо стал на и не за ви сна и не ма 
ни ка кву фи нан сиј ску по др шку ни од бу џе та, ни ти од би ло 
ко га дру го га. То је ве ли ки апа рат ко ји је тек тре бао да се 
ухо да, ин сти ту ци ја ко ја се из др жа ва од чла на ри на и ко ја 
не пре ста но ула же на по ре да кроз свој ан га жман и члан-
ство у свет ским и европ ским здрав стве ним асо ци ја ма на 
нај бо љи на чин за сту па сво је ле кар ство и та ко нај леп ше 
мо гу ће пред ста ви сво ју зе мљу. 

Дра ги чла но ви Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ако бу де те па-
жљи во чи та ли овај број „Гла сни ка“, ви де ће те ко ли ко је 
струч них ску по ва ЛКС ор га ни зо ва ла у прет ход ном пе ри-
о ду о свом тро шку по це лој Ср би ји и та ко омо гу ћи ла сти ца-
ње бес плат них бо до ва уче сни ци ма. Те жњу да це ло куп ном 
члан ству у Ср би ји при бли жи струч не ску по ве, на ко ји ма 
ће се бес плат но сти ца ти бо до ви КМЕ, Ле кар ска ко мо ра Ср-
би је је ове го ди не осми сли ла да се Да ни срп ске ме ди цин-
ске ди ја спо ре не одр жа ва ју са мо у Бе о гра ду. У ко јим гра-
до ви ма Ср би је ће те мо ћи да пра ти те пре да ва ња у ок то бру 
са зна ће те та ко ђе у овом бро ју.

У овом бро ју „Гла сни ка“ пред ста вљен и На црт из ме на 
Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је. Же лим да Вам скре нем 
па жњу на тај текст са мол бом да уз ме те уче шће у јав ној 
рас пра ви.

На кра ју бих по но ви ла мо ју, у прет ход ним бро је ви ма, 
из ре че ну мол бу, да сво јим су ге сти ја ма до при не се те да наш 
ча со пис об ја вљу је још ви ше ко ри сних са др жа ја, још ви ше 
ин фор ма ци ја и да га обо га ти мо мо жда и те ма ма о ко ји ма 
би се на но во о сно ва ним фо ру ми ма из ја шња ва ли.

Прим. др На да ра дан-ми ло ван чев 
глав на уред ни ца
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П
о сле одр жа ва ња Пр ве Кон фе рен ци је срп ске 
ме ди цин ске ди ја спо ре, у сеп тем бру ме се цу 
2010. го ди не, ко ја је има ла сим бо ли чан на зив 
„За јед но у бу дућ ност“, Ле кар ска ко мо ра Ср би је, 

от по че ла је при пре ме за Дру гу кон фе рен ци ју. По сле из-
бо ра у Ле кар ској ко мо ри Ср би је, овој при пре ми при шло 
се си стем ски, те је убр зо фор ми ран Ко ми тет за ди ја спо-
ру Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ко ји бро ји се дам чла но ва, 
пред сед ни ка и по јед ног чла на из сва ке ре ги о нал не ко-
мо ре. При дру же ни члан Ко ми те та је и пред сед ник По-
себ ног од бо ра за ме ђу на род ну са рад њу. 

С об зи ром да је нај зна чај ни ји стра те шки ци љ Ле кар-
ске ко мо ре Ср би је на ред них го ди на омо гу ћа ва ње бес-
плат не еду ка ци је ле ка ри ма у Ср би ји, ко ја тре ба да бу-
де што ква ли тет ни ја и ко ју тре ба да омо гу ћи Ле кар ска 
ко мо ра Ср би је, то  је по стао и основ ни циљ Дру ге кон-
фе рен ци је, те је и кон цепт исте про ме њен.

На сед ни ца ма Ко ми те та са ди рек то ром Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је, осми шљен је пот пу но нов кон цепт Кон фе-
рен ци је, ко ји је од Пр ве кон фе рен ци је пре у зео то да ће 
од са да па убу ду ће Кон фе рен ци ја увек по чи ња ти у Бе-
о гра ду те ма ма из веше обла сти уна пре ђе ња здрав стве-
них си сте ма, уз раз ме ну ис ку ста ва ко ле га из ди ја спо ре 
са на шим ле ка ри ма и да ће све ча ни за вр ше так кон фе-
рен ци је увек би ти у Срем ским Кар лов ци ма.

Стручно усавршавање

Та ко ђе је од лу че но да се тер мин Кон фе рен ци је ви-
ше не ме ња и да кон фе рен ци ја тре ба да се одр жа ва 
средином ок то бра ме се ца. Из ме ђу по чет ка и за вр шет-
ка Кон фе рен ци је пред ви ђе но је да се у гра до ви ма Ср-
би је одр жа ва ју струч ни са стан ци, сим по зи ју ми, кур-
се ви, на ко ји ма ће ко ле ге из ди ја спо ре по де ли ти сво ја 
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зна ња и ве шти не са ле ка ри ма у Ср би ји и би ти мо де ра-
то ри на тим до га ђа ји ма. Сви ови об ли ци струч ног уса-
вр ша ва ња би ће акре ди то ва ни код Здрав стве ног са ве та 
Ср би је, те ће ко ле ге ши ром Ср би је мо ћи да на у че вред-
на зна ња и ве шти не од на ших струч ња ка из ди ја спо ре, 
до би ју бо до ве и по ка жу чу ве но го ти прим ство.

Ово го ди шња Кон фе рен ци ја има још не ко ли ко осо-
би то сти. На и ме, ове го ди не се на вр ша ва 160 го ди на од 
смр ти Пе тра Пе тро ви ћа ње го ша и 160 го ди на ро ђе ња 
Ла зе К. Ла за ре ви ћа, те ће и ти да ту ми би ти обе ле же ни 
на Кон фе рен ци ји.

У по по днев ним ча со ви ма 12. ок то бра би ће одр жан 
Окру гли сто, ко ји ће се ба ви ти на чи ни ма са рад ње ко-
ле га из срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре и Ле кар ске ко мо-
ре Ср би је, ко ја по ста је уга о ни ка мен у са рад њи ко ле га 
из Ср би је и из ди ја спо ре.

По по да ци ма Ми ни стар ства за ди ја спо ру око 1500 на-
ших ле ка ра ши ром све та ра ди на топ ме на џер ским по-
зи ци ја ма у сво јим здрав стве ним уста но ва ма.

На овом окру глом сто лу чи ји ће мо де ра тор би ти проф 
др Ми ха е ил Под ви нец из Швај цар ске, би ће и го во ра о 
ли цен ца ма за ко ле ге из ди ја спо ре, умре жа ва њу и из-
ра ди сво је вр сне „бер зе“ по тре ба срп ских ле ка ра и мо-
гућ но сти ко је им мо гу пру жи ти на ши ле ка ри у ди ја-
спо ри. 

Истог 12. ок то бра пред ви ђен је и Ху ма ни тар ни бал, 
где ће ле ка ри, за јед но са дру гим љу ди ма до бре во ље и 
дру штве но од го вор ним ком па ни ја ма при ку пља ти но-
вац за на бав ку ин ку ба то ра за пре вре ме но ро ђе ну де цу. 
То ће би ти и при ли ка да се при се ти мо тра ди ци је чу ве-

них ле кар ских ба ло ва, као ста ту сних сим бо ла ле кар ске 
про фе си је „пре ра та“, скром них и са сти лом.

Дан ка сни је, 13. ок то бра, пред ви ђе но је отва ра ње Кон-
фе рен ци је са те мом „Ле кар ска про фе си ја и здрав стве ни 
еста бли шмент – ко ли ко је ду бок јаз и ка ко га пре ва зи-
ћи“, уз уче шће свих чел них љу ди здрав стве ног еста-
бли шмен та у Ср би ји и са гле да ва ње ис ку ста ва Европ-
ске уни је и Не мач ке. 

Разноврсне теме

О ле кар ској гре шци го во ри ће ко ле ге из Не мач ке, 
САД и Ср би је. Овај скуп ће би ти акре ди то ван од стра-
не Здрав стве ног са ве та, као и сви ко ји ће би ти одр жа ни 
14. ок то бра исто вре ме но у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Вр њач-
кој Ба њи, на Вла снин ском је зе ру и Ко сов ској Ми тро ви-
ци на ко ји ма ће мо де ра то ри би ти ко ле ге из ди ја спо ре 
и на ши струч ња ци.

Те ме су ра зно вр сне: на Вој но ме ди цин ској ака де ми ји 
го во ри ће се о Ре кон струк тив ној хи рур ги ји; у ДЗ Ри стић 
о пре вен ти ви у при ват ној прак си; на Оч ној кли ни ци 
КЦС о ак ту ел но сти ма у оф тал мо ло ги ји; у Па то хи сто-
ло шкој ла бо ра то ри ји „Ра до са вље вић“ о ту мо ри ма ме-
ког тки ва; у КБЦ Бе жа ниј ска Ко са о при ме ни не ин ва-
зив не ме ха нич ке вен ти ла ци је у пул мо ло ги ји. У Но вом 
Са ду би ће пре да ва ња о Ве штач ком уху. У Вр њач кој Ба-
њи би ће об ра ђе на те ма здрав стве ног ту ри зма. На Вла-
син ском је зе ру ће се го во ри ти о акут ном ко ро нар ном 
син дро му, а у Ко сов ској Ми тро ви ци о фук ци о ни са њу 
слу жбе хит не по мо ћи у усло ви ма на Ко со ву и Ме то хи-
ји. Ко нач но, за вр ше так кон фе рен ци је би ће у Срем ским 
Кар лов ци ма, где ће би ти под се ћа ња на ње го ша и Вла-
ди ку Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа.

На овом на шем пу ту нај пре има мо ве ли ку по моћ од 
Дру штва Срп ских ле ка ра и сто ма то ло га Не мач ке и ње-
не пред сед ни це, дра ге ко ле ги ни це и ве ли ког ху ма ни-
тар ног рад ни ка др Ми ме Ан дре је вић Кри, Ми ни стар-
ства за ди ја спо ру, Ми ни стар ства здра вља, При вред не 
ко мо ре Ср би је, ло кал них са мо у пра ва гра до ва до ма ћи-
на. Овај скуп је добио и ду хов ни бла го слов ње го ве све-
то сти па три јар ха Срп ског Ири не ја.

Ни је слу чај но да се све ово де ша ва и на пра зник По-
кро ва пре све те Бо го ро ди це, 14. ок то бра ко ја по ста је сим-
бол ве за ле ка ра из ди ја спо ре и ле ка ра у Ср би ји.

По зи ва мо све ко ле ге да се при ја ве и при су тву ју Да-
ни ма срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре. При ја ве мо же те 
сла ти на и-мејл danidijaspore@gmail.com

 Прим. др сци. татјана радосављевић

ПО МОћ НА ВИ ДОВ ДАН

др мир ја на ан дре је вић-кри, пред сед ни ца  дру штва срп-
ских ле ка ра и сто ма то ло га у Не мач кој и пред сед ни ца ху-
ма ни тар не ор га ни за ци је „Про ху ман“ из бад сал цу фе на 
и да ље не у мор но при ку пља нов ча на сред ства за на бав-
ку ме ди цин ских апа ра та, ин стру ме на та, бол нич ких кре-
ве та и са ни тет ског ма те ри ја ла по треб ног здрав стве ним 
уста но ва ма у ср би ји и ре пу бли ци срп ској. 

Не дав но, на ви дов дан упу ти ла је у ре пу бли ку срп ску 
по шиљ ку те шку 1000 кг, ко ја се са сто ји од са ни тет ског 
ма те ри ја ла, уни фор ми, ру ка ви ца, ка па, ма ски и ман-
ти ла за јед но крат ну и ви ше крат ну упо тре бу. ова ху ма-
ни тар на по моћ ће се ра по де ли ти здрав стве ним уста но-
ва ма у звор ни ку, до бо ју и При је до ру.

београд: зборно место окупљања представника 
лекарске струке из земље и иностранства
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По кро ви те Љи:
– Ми ни стар ство ве ра и ди ја спо ре Ре пу бли ке Ср би је
– Ми ни стар ство здра вља Ре пу бли ке Ср би је
– При вред на Ко мо ра Ср би је 

дУ Хов Но По кро ви теЉ ство: 
–  СРП СКА ПРА ВО СЛАВНА ЦР КВА 

УЗ БЛА ГО СЛОВ њЕ ГО ВЕ СВЕ ТО СТИ ПА ТРИ ЈАР ХА 
СРП СКОГ ГО СПО ДИ НА ИРИ НЕ ЈА

Пред сед ник Кон фе рен ци је:
–  Прим. др сци мед. Та тја на Ра до са вље вић, 

ди рек тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је

Пот пред сед ник кон фе рен ци је:
–  Др Мир ја на Ан дре је вић-Крy, 

пред сед ник Дру штва срп ских ле ка ра 
и сто ма то ло га у Не мач кој – GSA eZ

Ор га ни за тор:
– Ле кар ска Ко мо ра Ср би је

Ко ор га ни за то ри:
–  Дру штво срп ских ле ка ра и сто ма то ло га у Не мач-

кој – GSA eZ
– Спе ци јал на бол ни ца „МЕР КУР” Вр њач ка Ба ња
– Вој но Ме ди цин ска Ака де ми ја Бе о град
– Оч на Кли ни ка Кли ниц ког цен тра Ср би је
–  Кли ни ка за бо ле сти ува, гр ла и но са Кли нич ког цен-

тра Во дво ди не
– Здрав стве ни цен тар Ко сов ска Ми тро ви ца
– Кли нич ко бол нич ки Цен тар При шти на
–  Уни ве зи тет у При шти ни-Ме ди цин ски фа кул тет у 

Ко сов ској Ми тро ви ци
– КБЦ „Бе жа ниј ска Ко са”
– Здрав стве ни Цен тар Сур ду ли ца
–  Па то хи сто ло шка ла бо ра то ри ја „Др Ра до са вље вић” 

Бе о град
– Дом Здра вља „Др Ри стић” Бе о град

НА ПО МЕ НА ЗА СВЕ УЧЕ СНИ КЕ И ПРЕ ДА ВА ЧЕ 
НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈИ :

• Сви сим по зи ју ми и кур се ви кон ти ну и ра не ме ди цин
ске еду ка ци је ће би ти акре ди то ва ни од стра не Здрав

стве ног Са ве та Ср би је од го ва ра ју ћим бро јем бо до ва за 
пре да ва че и уче сни ке.

• Же ља Ле кар ске ко мо ре Ср би је је да што ве ћи број 
ле ка ра при су ству је сим по зи ју ми ма и кур се ви ма и да 
се на тај на цин упо зна ју са ис ку стви ма сво јих ко ле га 
из ино стран ства.

• Во де ћи се том же љом обез бе дје но је бес плат но при
су ство за све уче сни ке у свим гра до ви ма Ср би је.

ПРО ГРАМ – од 12. 10.–15. 10. 2011.

СРЕ ДА, 12. ОК ТО БАР 2011 – Ве ли ка Кон гре сна са ла – 
Хо тел „Зве зда” Вр њач ка Ба ња

• Окру гли сто „Срп ска ме ди цин ска ди ја спо ра и ма ти
ца: за јед но-мо гућ но сти и иза зо ви”

СРЕ ДА, 12. ОК ТО БАР 2011 – Бал ска са ла – Хо тел „Зве
зда” Вр њач ка Ба ња

• Це ре мо ни ја све ча ног отва ра ња кон фе рен ци је и
До бро твор ни Бал Ле кар ства Ср би је „Ле ка ри де ци Ср-

би је” уз при го дан про грам
ЧЕ ТВР ТАК, 13. ОК ТО БАР 2011  Ве ли ка Кон гре сна са

ла – Хо тел „Зве зда” Вр њач ка Ба ња
• Сим по зи јум „Ле кар ска про фе си ја и здрав стве ни 

еста бли шмент: ко ли ко је ду бок и јаз и ка ко га пре ва-
зи ћи”

ПЕ ТАК, 14. ОК ТО БАР 2011 – Ве ли ка Кон гре сна са ла – 
Хо тел „Зве зда” Вр њач ка Ба ња

• Сим по зи јум „Здрав стве ни ту ри зам у Ср би ји – мо
гућ но сти и иза зо ви”

ПЕ ТАК, 14. ОК ТО БАР 2011 – Ма ла Кон гре сна са ла 
– Хо тел „Зве зда” Вр њач ка Ба ња

• Курс „Раз вој и спе ци фич но сти хит не ме ди цин ске 
по мо ћи на те ри то ри ји Ср би је”

ПЕ ТАК, 14. ОК ТО БАР 2011 – Бе о град – ВМА – Ам фи
те а тар

• Курс „Ре кон струк тив на ми кро хи рур ги ја”
ПЕ ТАК, 14. ОК ТО БАР 2011 – Бе о град – КБЦ Бе жа ниј

ска ко са – Кли ни ка за пул мо ло ги ју
• Курс „При ме на не ин ва зив не ме ха нич ке вен ти ла ци

је у акут ним хро нич ним обо ље њи ма плу ћа”
ПЕ ТАК, 14. ОК ТО БАР 2011 – Бе о град – ХО ТЕЛ „М” Best 

We stern – Кон гре сна са ла Ава ла
• Курс „Ак ту ел но сти у оф тал мо ло ги ји”
ПЕ ТАК, 14. ОК ТО БАР 2011 – Бе о град – ХО ТЕЛ „М” Best 

We stern – Кон гре сна са ла Хо ри зон ти

ДА НИ СРП СКЕ 
МЕ ДИ ЦИН СКЕ 

ДИ ЈА СПО РЕ 2011.
Ок то бар 12–15, 2011.
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• Курс „Пре вен ти ва у при ват ној прак си”
ПЕ ТАК, 14. ОК ТО БАР 2011 – Но ви Бе о град – Пле нар

на са ла ЈУБ МЕС Бан ке
• Курс „Па то хи сто ло шка ди јаг но сти ка ту мо ра ме ких 

тки ва – са вре ме ни прин ци пи”
ПЕ ТАК, 14. ОК ТО БАР 2011 – Но ви Сад КЦВ Кли ни ка 

за бо ле сти ува, гр ла. но са
• Курс „Ве штач ко уну тра шње уво”
ПЕ ТАК, 14. ОК ТО БАР 2011 – Вла син ско је зе ро
• Сим по зи јум „Акут ни ин фаркт ми о кар да од ди јаг

но сти ке до ре ха би ли та ци је”
СУ БО ТА, 15. ОК ТО БАР 2011 – Срем ски Кар лов ци

ПРО ГРАМ 

► СРЕ ДА, 12. ОК ТО БАР 2011 – Ве ли ка Кон гре сна са ла 
– Хо тел „Зве зда” Вр њач ка Ба ња

14.00 – ре ги стра ци ја уче сни ка
15.00 – окрУ ГЛи сто 
Срп ска ме ди цин ска ди ја спо ра и ма ти ца: за јед но-мо-

гућ но сти и иза зо ви
Проф. др Ми ха ел Под ви нец, Швај цар ска
сре да, 12. ок то бар 2011 – Бал ска са ла, Хо тел „Зве зда” 

Вр њач ка Ба ња
19.00 Це ре мо ни ја све ча ног отва ра ња кон фе рен ци-

је и
све ча ни до бро твор ни бал Ле кар ства ср би је „Ле ка-

ри де ци ср би је”
Про грам ба ла: 

• До ла зак зва ни ца уз по зив ни цу и ре ги стра ци ја
• Ре чи до бро до шли це
• Кок тел до бро до шли це
• КУД ’’Из вор’’ Вр њач ка Ба ња 

– Сплет шу ма диј ских ига ра
– Игре сту де нич ког кра ја
– Нај мла ђи чла но ви ан сам бла са игра ма „Ка тан ка ”

• Отва ра ње Ба ла – „Ко ло Кра љи це Дра ге” (КУД Из вор 
и све зва ни це за јед но)

– Град ска ко ла (КУД Из вор и све зва ни це за јед но)
20.00 ве че ра – на ба зи швед ског сто ла
Ме ни – Срп ски на ци о нал ни спе ци ја ли те ти 
Пи ћа – Срп ске аутох то не сор те ви на, ра ки је, со ко ви, 

и во да
21.00 Плес и за ба ва
23.00 за вр ше так ба ла

► ЧЕ ТВР ТАК, 13. ОК ТО БАР 2011 – Ве ли ка Кон гре сна 
са ла – Хо тел „Зве зда”  Вр њач ка Ба ња

08.00–09.00 – ре ги стра ци ја уче сни ка и ка фа до бро-
до шли це 

09.00–09.30 – По здрав не ре чи
09.30–16.00 – сим По зи јУм „Ле кар ска про фе си ја и 

здрав стве ни еста бли шмент: ко ли ко је ду бок јаз и ка-
ко га пре ва зи ћи”

09.30–09.45 – Увод на реч
Проф. др Зо ран Стан ко вић, ми ни стар, Ми ни стар ство 

здра вља РС
09.45–10.15 – Увод но пре да ва ње
Проф. др Зо ран Стан ко вић, ми ни стар, Ми ни стар ство 

здра вља РС
10.15–10.45 – Про ме на на чи на пла ћа ња ле ка ра-иза-

зов, ствар ност или уто пи ја
Проф. др Алек сан дар Вук са но вић, ди рек тор РЗ ЗО, Ср-

би ја
10.45–11.15 – Уло га и зна чај здрав стве ног са ве та ср-

би је у раз во ју здрав стве ног си сте ма ср би је

Проф. др Дра ган Де лић, пред сед ник Здрав стве ног са-
ве та Ср би је

11.15–11.45 – из ме ђу еснаф ске ор га ни за ци је и зна-
чај ног сту ба здрав стве ног еста бли шмен та – ка ко пре-
ва зи ћи јаз?

Прим. др Та тја на Ра до са вље вић, ди рек тор Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је

11.45–12.15 – ис ку ство Не мач ке у пре ва зи ла же њу ја-
за из ме ђу ле ка ра и др жа ве

Проф. др Jo ac him Se itz, Не мач ка 
12.15–12.45 Па у за за ру чак
12.45–13.15 – Ле кар ска про фе си ја и ре гу ла ти ва 

европ ске Уни је
Mat thi as Wi smar, PhD, Euro pean Ob ser va tory on He alth 

Systems and Po li ci es Brus sels, Bel gi um
13.15–13.45 – здрав стве ни си стем у тран зи ци ји - Про-

ме на ба лан са: од фраг мен ти са ног ка ин те грал ном-
да ли је парт нер ство пут?

Др Иван М Је кић,
ЕУ/ЕИБ на ци о нал ни ко ор ди на тор тех нич ке по мо ћи
Про је кат че ти ри кли нич ка цен тра у Ср би ји, Ср би ја
13.45–13.15 – Ле кар ске гре шке – ис ку ство из Не мач ке
Проф. др Па вле Стан ко вић, Не мач ка
13.15–13.45 – Ле кар ске гре шке – ис ку ство сје ди ње-

них аме рич ких др жа ва: си гур ност у упо тре би ле ко-
ва у здрав ству

Проф. др Ne na Os so rio, САД
13.45–15.15 – Ле кар ска гре шке и су до ви ча сти Ле кар-

ске ко мо ре ср би је
Де јан Ба бић, адво кат Ле кар ске ко мо ре Ср би је, Ср би ја
15.15–15.45 – ди ску си ја
15.45–16.00 – ева лу а ци ја и крај сим по зи ју ма

► ПЕ ТАК, 14. ОК ТО БАР 2011 – Ве ли ка Кон гре сна са
ла – Хо тел „Зве зда” Вр њач ка Ба ња

СИМ ПО ЗИ ЈУМ „ЗДРАВ СТВЕ НИ ТУ РИ ЗАМ 
У СР БИ ЈИ-МО ГУЋ НО СТИ И ИЗА ЗО ВИ”

09.00–10.00 – ре ги стра ци ја уче сни ка и ка фа до бро-
до шли це

10.00–10.30 – европ ски здрав стве ни ту ри зам у ср-
би ји

Рад ми ла Ко ва че вић, Не мач ка
10.30–11.00 – ср би ја на ма пи здрав стве ног ту ри зма 

евро пе
Др Алек сан дар Ра до са вље вић, Ср би ја
11.00–11.30 – ме ди цин ска услу га као из во зни про-

из вод
Прим. Др Ја сми на Кне же виц, Ср би ја
11.30–12.00 – ис ку ства ба ње „вру ћи це“ у здрав стве-

ном ту ри зму
Др Дра ган Бог да нић, Ре пу бли ка Срп ска
12.00–12.30 –„мер кур“ ли дер у здрав стве ном и 

Wеллнес ту ри зму ср би је
Др Де јан Ста но је вић, Ср би ја
12.30–13.15 – Па у за за ру чак
13.15–14.00 – Di ja be tes mel li tus тип 1 – ак ту ел ни трет-

ман у адо ле сцен ци ји
Прим. др Ра да Пе тро вић, Ср би ја
14.00–14.45 – Di ja be tes mel li tus тип 2 - ле че ње обо ле-

лих у бал не о ло шким усло ви ма
Др Дра га на Жи во ји но вић, Ср би ја 
14.45–15.30 – Ле че ње де ку би ту са – ме то де фи зи кал-

не ме ди ци не
Проф. др Ми хај ло Кра ко вић, Не мач ка
15.30–16.15 – ди ја бе тич но сто па ло - иза зо ви у бањ-

ском ле че њу
Др Мир ко Со виљ, Ре пу бли ка Срп ска
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16.15–16.45 – ди ску си ја
16.45–17.00 – ева лу а ци ја и крај кур са

► ПЕ ТАК, 14. ОК ТО БАР 2011 – Ма ла Кон гре сна са ла 
– Хо тел „Зве зда” Вр њач ка Ба ња

КУРС „РАЗ ВОЈ И СПЕ ЦИ ФИЧ НО СТИ 
ХИТ НЕ МЕ ДИ ЦИН СКЕ ПО МО ЋИ 

НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ СР БИ ЈЕ”

09.00–10.00 – ре ги стра ци ја уче сни ка и ка фа до бро-
до шли це

10.00–11.15 – ис ку ства у ра ду хит не по мо ћи у Не мач-
кој

Проф. др Па вле Стан ко вић, Не мач ка
11.15–12.30 – ор га ни за ци ја де лат но сти Хит не ме ди-

цин ске По мо ћи на те ри то ри ји ре пу бли ке ср би је
Др Го ран Сто јиљ ко вић, Ср би ја
12.30–13.15 – Па у за за ру чак
13.15–14.45 – кра ди о пул мо нал но це ре брал на ре а ни-

ма ци ја од ра слих – но ве пре по ру ке
Проф. др Алек сан дар Па вло вић, Ср би ја
14.45–16.15 – ре ша ва ње кли нич ких про бле ма, при-

каз слу ча је ва и ди ску си ја
16.15–16.45 – из ла зни тест
16.45–17.00 – ева лу а ци ја и крај кур са

► ПЕ ТАК, 14. ОК ТО БАР 2011 – Бе о град – ВМА – Ам фи
те а тар

КУРС „РЕ КОН СТРУК ТИВ НА
МИ КРО ХИ РУР ГИ ЈА”

09.00–10.00 – ре ги стра ци ја уче сни ка и ка фа до бро-
до шли це

10.00–10.45 – ми кро хи рур ги ја да нас
Проф. др Ми лан Сте ва но вић, САД
10.45–11.45 – мо гућ но сти ре кон струк тив не ми кро-

хи ру ги је
Проф. др Ми ло мир Нин ко вић, Не мач ка
11.45–12.45 – Ver sa ti lity of an te ro la te ral thigh flap
Проф. др Не бој ша Ра ја чић, Ку вајт
12.45–13.15 – Па у за за ру чак
13.15–14.00 – Cal va rian re con struc tion for syndro mic 

cra ni o si no sto sis
Проф. др Ми лан Кне же вић, Шпа ни ја
14.00–15.00 – ре кон струк тив не мо гућ но сти ла тис си-

мус дор си ре жња
Пу ков ник проф. др сц. мед. Ма ри јан Но ва ко вић, Ср-

би ја
15.00–15.45 – ме тод по или за ро ву у ле че њу отво ре-

них пре ло ма пот ко ле ни це
Прим. др Ве сна Јо ва но вић, Ср би ја
15.45–16.15 – При каз слу ча је ва и ди ску си ја
16.15–16.45 – из ла зни тест
16.45–17.00 – ева лу а ци о ни тест и крај кур са

► ПЕ ТАК, 14. ОК ТО БАР 2011 – Бе о град – КБЦ Бе жа
ниј ска ко са – Кли ни ка за пул мо ло ги ју

КУРС „ПРИ МЕ НА НЕ ИН ВА ЗИВ НЕ 
МЕ ХА НИЧ КЕ ВЕН ТИ ЛА ЦИ ЈЕ У АКУТ НИМ 

ХРО НИЧ НИМ ОБО ЉЕ ЊИ МА ПЛУ ЋА”

09.00–10.00 – ре ги стра ци ја уче сни ка и ка фа до бро-
до шли це

10.00–10.45 – ка ко за по че ти Нив
Доц. др Ми о драг Вук че вић, Ср би ја
10.45–11.30 – При ме на Нив код аку ти за ци је хро нич-

не оп струк тив не бо ле сти плу ћа
Др На да За фран Грох, Нор ве шка
11.30–12.15 – Нив у кућ ним усло ви ма
Др Оле Фон ден сен, Нор ве шка
12.15–12.30 – Па у за за ру чак
12.30–13.15 – Нив у акут ном кар ди о ге ном еде му плу ћа
Др Или ја Ср да но вић, Ср би ја
13.15–14.00 – Го ја зност и по ре ме ћа ји ди са ња у спа-

ва њу, ефек ти ре дук ци је те ле сне те жи не
Др Ми ли на Тан чић, Ср би ја
14.00–14.30 – ди ску си ја и ре ша ва ње кли нич ких про-

бле ма
14.30–15.00 – ева лу а ци ја и крај кур са

► ПЕ ТАК, 14. ОК ТО БАР 2011 – Бе о град  ХО ТЕЛ „М” 
Best We stern – Кон гре сна са ла Ава ла

КУРС „АК ТУ ЕЛ НО СТИ
У ОФ ТАЛ МО ЛО ГИ ЈИ”

09.00–10.00 – ре ги стра ци ја уче сни ка и ка фа до бро-
до шли це

10.00–11.00 – ин тра бу лар на стра на те ла, хи рур шки 
при ступ и ре зул та ти

Проф. др Иван Сте фа но вић, Ср би ја
11.00–12.00 – Са вре ме но хи рур шко ле че ње прес би-

о пи је
Проф. др Бо јан Па јић, Швај цар ска
12.00–13.00 – Хи рур ги ја ка та рак те и ре фрек тив на хи-

рур ги ја ока у ју жној афри ци
Проф. др Зо ран Алек сић, Ју жна Афри ка
13.00–14.00 – Па у за за ру чак
14.00–15.00 – ре кон струк ци ја пред њег сег мен та 

ока
Проф. др Ми лош Јо ва но вић, Ср би ја
15.00–16.00 – In no va ti ve ima ging tec hni que in gla u co-

ma di ag no sis
Проф. др Re in hard Burk, Не мач ка
16.00–16.30 – ди ску си ја
16.30–17.00 – ева лу а ци ја и крај кур са

► ПЕ ТАК, 14. ОК ТО БАР 2011 – Бе о град ХО ТЕЛ „М” Best 
We stern – Кон гре сна са ла Хо ри зон ти

КУРС „ПРЕ ВЕН ТИ ВА
У ПРИ ВАТ НОЈ ПРАК СИ”

09.00–10.00 – ре ги стра ци ја уче сни ка и ка фа до бро-
до шли це

10.00–10.45 – Па то ло шки ме ха ни зми на стан ка ис ча-
ше ња ку ко ва код де це

Др Дра го слав Бо шњак, Ре пу бли ка Срп ска
10.45–11.15 – Ул тра звуч ни скри нинг ку ко ва код де-

це-ис ку ства до ма здра вља „др ри стић”
Др Љи ља на Ле ко вић, Ср би ја
11.15–11.45 – со цио-еко ном ско ста ње на ци је, пол но 

пре но си ве бо ле сти
Др Бран ко Пе ру но вић, Ен гле ска
11.45–12.15 – Ути цај здрав стве но вас пит ног ра да на 

ра но от кри ва ње кар ци но ма гр ли ћа ма те ри це
Др Ма ри ца Ђу ран, Ср би ја
12.15–12.45 – слу жба ги не ко ло ги је до ма здра вља „др 

ри стић”, ис ку ства у пе ри о ду од 2009–2011. год. 
Др Ма ри ца Ђу ран, Ср би ја
12.45–13.30 – Па у за за ру чак
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13.30–14.15 – Хе па ток сич ност и упо тре ба бр зе хра не
Проф. др Лу двиг Кра мер, Аустри ја
14.15–14.45 – Па то фи зи о ло шки ме ха ни зми на стан-

ка осте о пе ни је и осте о по ро зе
Др Жа на Ба ња нин, Ре пу бли ка Срп ска
14.45–15.15 – те ра пи ја осте о по ро зе - ис ку ства на те-

ри то ри ји ре пу бли ке срп ске
Др Жа на Ба ња нин, Ре пу бли ка Срп ска
15.15–15.45 – те ра пи ја осте о по ро зе-дом здра вља „др 

ри стић” – ис ку ства и ре зул та ти у пе ри о ду од 2009–
2011. 

Др Ми ли ца Кр стић, Ср би ја
15.45–16.15 – зна чај пре вен ти ве у при ват ној прак си
Др Дра шко Јо шић, Ре пу бли ка Срп ска
16.15–16.45 – из ла зни тест
16.45–17.00 – ева лу а ци ја и крај кур са

► ПЕ ТАК, 14. ОК ТО БАР 2011 – Но ви Бе о град – Пле нар
на са ла ЈУБ МЕС Бан ке

КУРС „ПА ТО ХИ СТО ЛО ШКА ДИ ЈАГ НО СТИ КА 
ТУ МО РА МЕ КИХ ТКИ ВА – СА ВРЕ МЕ НИ 

ПРИН ЦИ ПИ”

08.30–09.30 – ре ги стра ци ја уче сни ка
09.30–10.15 – Па то ло ги ја ту мо ра ме кох тки ва дој ке
Проф. др Ти бор Тот, Швед ска
10.15–11.00 – Па то ло ги ја ту мо ра ме ких тки ва у пе ди-

ја триј ској па то ло ги ји
Проф. др Гор дан Ву ја нић, Ен гле ска
11.00–11.30 – ка фе па у за
11.30–12.15 – Па то ло ги ја ту мо ра ме ких тки ва гру ди 

и плу ћа
Проф. др Жив ка Ери, Ср би ја
12.15–13.00 – Па то ло ги ја ту мо ра ме ких тки ва ре тро-

пе ри то не у ма
Прим. др Ра до слав Ра до са вље вић, Ср би ја
13.00–13.30 – При каз слу ча је ва-ди ску си ја
13.30–14.30 – Па у за за ру чак
14.30–15.15 – Па то ло ги ја ту мо ра ме ких тки ва у ги-

не ко ло ги ји
Проф. др Сње жа на То мић, Хр ват ска
15.15–16.00 – си стем ски об лик ту мо ра ме ких тки ва-

Лим фан ги о ле и о ми о ма то за
Проф. др Или ја Не на дић, Не мач ка
16.00–16.30 – При каз слу ча је ва-ди ску си ја
16.30–17.00 – из ла зни тест
17.00–17.30 – ева лу а ци о ни текст и крај кур са

► ПЕ ТАК, 14. ОК ТО БАР 2011 – Но ви Сад – КЦВ – Кли
ни ка за бо ле сти ува, гр ла и но са

КУРС „ВЕ ШТАЧ КО УНУ ТРА ШЊЕ УВО”

08.00–09.00 – ре ги стра ци ја уче сни ка и ка фа до бро-
до шли це

09.00–09.40 – ети о ло ги ја сен зо ри не у рал них на глу-
во сти

Проф. др Ми ха ел Под ви нец, Швај цар ска
09.40–10.20 – ди јаг но сти ка па ци је на та за ко хле ар-

ну им план та ци ју
Проф. др Зо ран Ко ма зец, Ср би ја
10.20–11.00 – ин ди ка ци је и се лек ци ја па ци је на та за 

ко хле ар ну им план та ци ју
Асист. др Сло бо дан ка Ле ма јић – Ко ма зец, Ср би ја
11.00–11.40 – Хи рур шке тех ни ке ко хле ар не им план-

та ци је – при каз тех ни ке
Проф. др Љи ља на Вла шки, Ср би ја

11.40–12.20 – Хи рур шки ре зул та ти ко хле ар не им-
план та ци је

Проф. др Дра ган Дан куц, Ср би ја
12.20–13.20 – Па у за за ру чак
13.20–14.00 – ре зул та ти ко хле ар не им план та ци је
Проф. др Ми лан Стан ко виц, Ср би ја
14.00–14.40 – ком пли ка ци је ко хле ар не им план та-

ци је
Проф. др Ра де Ко са но вић, Ср би ја
14.40–15.20 – Ха би ли та ци ја и ре ха би ли та ци ја па ци-

је на та по сле ко хле ар не им план та ци је
Мр Ива на Со ко ло вац, Ср би ја
15.20–16.50 – ди ску си ја-при каз слу ча је ва
16.50–17.15 – Ула зно из ла зни тест
17.15–17.30 – ева лу а ци ја

► ПЕ ТАК, 14. ОК ТО БАР 2011 – Вла син ско је зе ро

СИМ ПО ЗИ ЈУМ „АКУТ НИ ИН ФАРКТ
МИ О КАР ДА ОД ДИ ЈАГ НО СТИ КЕ

ДО РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈЕ”

09.00–10.00 – ре ги стра ци ја уче сни ка и ка фа до бро-
до шли це

10.00–11.00 – Пре хо спи тал но збри ња ва ње акут ног ко-
ро нар ног син дро ма

Доц. др Сне жа на Ми тро вић, Ср би ја
11.00–12.00 – те ра пи ја акут ног ин фарк та ми о кар да-

пре по ру ке и мо гућ но сти
Доц. др Зо ран Пе ри шић, Ср би ја
12.00–13.00 – акут ни ин фаркт ми о кар да де сне ко-

мо ре
Доц. др Бо јан Илић, Ср би ја
13.00–14.00 – Па у за за ру чак
14.00–15.00 – Фи бри но ли за по сле про ду же не ре а ни ма-

ци је код бо ле сни ка са акут ним ин фарк том ми о кар да
Др Сне жа на Ко ва че вић, Ср би ја
15.00–16.00 – ре ха би ли та ци ја бо ле сни ка по сле ин-

фарк та ми о кар да
Проф. др Ма ри на Де ља нин Илић, Ср би ја
16.00–16.30 – ева лу а ци ја и крај сим по зи ју ма

► СУ БО ТА, 15. ОК ТО БАР 2011 – Срем ски Кар лов ци

08.00 – По ла зак из вр њач ке ба ње за срем ске кар-
лов це, пре во зом ор га ни зо ва ним за све уче сни ке

10.00 – По ла зак из бе о гра да за срем ске кар лов це, 
пре во зом ор га ни зо ва ним за све уче сни ке

12.00 – до ла зак у срем ске кар лов це
12.30 – кар ло вач ка гим на зи ја – све ча на са ла
•  Ре чи до бро до шли це 

г-дин Ми лен ко Фи ли по вић, Гра до на чел ник Срем-
ских Кар ло ва ца

• Омаж ве ли ка ни ма срп ске на у ке и кул ту ре кроз крат
ка пре да ва ња:

– „све ти вла ди ка Ни ко лај ве ли ми ро вић”
Др Ра до ван Би го вић, про фе сор Пра во слав ног бо го-

слов ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду и ста ре-
ши на ма на сти ра Све тог ар хан ге ла Га ври ла у Зе му ну

– „Ње го шев ху ма ни зам”
Проф Ра ду но вић
– „др Ла за Ла за ре вић – ср бин у евро пи и евро пља-

нин у ср би ји”
Прим. др Пре драг То јић, др жав ни се кре тар, Ми ни-

стар ство ве ра и ди ја спо ре РС
13.30 – оби ла зак ка пе ле „ми ра”
15.00 – ру чак у ре сто ра ну „ду нав”
17.00 – По вра так у бе о град //
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У 
До му кул ту ре уз при су ство ле ка ра из Чач-
ка, Гор њег Ми ла нов ца, Ива њи це, Гу че, Лу ча-
на, као и го сти ју из Ари ља, Ла за рев ца, Ужи ца, 
Но вог Па за ра, на те му Струч на гре шка и оси-

гу ра ње, из ла га ли су прим др Та тја на Ра до са вље вић и 
доцент др Ђор ђе Алем пи је вић. 

У че тво ро сат ном ра ду, у из во ђе њу Кур са II ка те го ри-
је, акре ди то ва ног код Здрав стве ног са ве та Ср би је, би ло 
је го во ра о зна чај ним обла сти ма за ак ту ел ну ле кар ску 
прак су – оси гу ра њу с освр том на за ко но дав но етич ки 
део ле кар ске де лат но сти. При ка зан је суд ско ме ди цин-
ски аспект ле кар ске ак тив но сти.

Област оси гу ра ња раз мо тре на је уз ве ли ко ин те ре-
со ва ње уче сни ка. У ева лу а ци о ним ли сто ви ма ле ка-

ри су ис та кли зна чај овог ви да ак тив но сти ЛКС, као 
и нео п ход ност об ра де за ко но дав не те ма ти ке из ак ту-
ел не ле кар ске де лат но сти. По хва ље на је ини ци ја ти ва 
Од бо ра за обра зо ва ње ЛКС за ан га жо ва ње на ре а ли за-
ци ји на ве де них ак тив но сти.

У по здрав ној ре чи пот пред сед ни к Ре ги о нал не ко мо-
ре др Алек сан дар Жу нић, из нео је план да се до апри-
ла 2012. го ди не, кроз све под руч не кан це ла ри је у Ре ги о-
нал ној Ко мо ри за Цен трал ну и За пад ну Ср би ју, омо гу ћи 
свим чла но ви ма уче шће на еду ка тив ним ску по ви ма уз 
мо гућ ност ре а ли за ци је до 10 бо до ва.

По сле Ва ље ва, Ло зни це и Шап ца ово је че твр ти скуп 
упри ли чен за члан ство РЛК ЦЗС.

 Прим др ра да Пе тро вић

ИЗ ВЕ ШТАЈ РЕ ГИ О НАЛ НЕ ЛЕ КАР СКЕ КО МО РА 
ЦЕН ТРАЛ НЕ И ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ

ЗНА ЧАЈ НЕ ОБЛА СТИ 
ЛЕ КАР СКЕ ПРАК СЕ
// У ОКВИ РУ РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ КМЕ ИЗ ДО МЕ НА МЕ ДИ КО-ЛЕ ГАЛ НИХ ТЕ МА 
СТРУЧ НОМ СКУ ПУ У ЧАЧ КУ ПРИ СУ СТВО ВА ЛО ОКО 250 ЛЕ КА РА // РЕ ГИ О НА ЛНА 
ЛЕ КАР СКА КО МО РА ЦЕН ТРАЛ НЕ И ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ, ОР ГА НИ ЗО ВА ЛА ЈЕ 
27. ЈУ НА СТРУЧ НИ СКУП, ЗА ЛЕ КА РЕ, ЧЛА НО ВЕ ЛКС СА ТЕ РИ ТО РИ ЈЕ 
ПОД РУЧ НЕ КАН ЦЕ ЛА РИ ЈЕ ЧА ЧАК //

Тематски скуп изазвао је изузетно интересовање колега из Чачка, Гуче, Ужица, Ариља, Ивањице... 
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ИЗ ВЕ ШТАЈ РЕ ГИ О НАЛ НЕ ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ 
ЗА ЈУ ГО И СТОЧ НУ СР БИ ЈУ

КО МУ НИ КА ЦИ ЈА 
КАО КЉУЧ НИ ИС ХОД 
ЛЕ ЧЕ њА 
// КОН СТАНТ НА ЕДУ КА ЦИ ЈА ЗДРАВ СТВЕ НИХ ПРО ФЕ СИ О НА ЛА ЦА ИЗ ОБЛА СТИ 
КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ, ПО ГО ТО ВО ТЕ РА ПЕ УТ СКЕ КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ, ЈЕ НЕО П ХОД НА, 
А У КО МУ НИ КА ЦИ ЈИ У ОКВИ РУ ЗДРАВ СТВЕ НОГ СИ СТЕ МА НЕО П ХОД НО ЈЕ 
УКЉУ ЧИ ВА њЕ КО РИ СНИ КА УСЛУ ГА //

Л
е кар ска ко мо ра Ср би је и 
Ре ги о нал на ле кар ска ко-
мо ра за ју го и сточ ну Ср би-
ју ор га ни зо ва ле су Сим по-

зи јум „Ко му ни ка ци ја у здрав ству и 
те ра пе ут ска ко му ни ка ци ја“ од 2–3. 
ју на у Ни шу у у хо те лу Tamu resi-
dence у са рад њи са кон сул тант ском 
ку ћом Bovan Consulting и уз по др-
шку Европ ске асо ци ја ци је за ко му-
ни ка ци ју у здрав ству (EACH – Euro-
pean Association for Communication 
in Health care).

Пр ви пут се у Ср би ји на овај на-
чин го во ри ло о ко му ни ка ци ји у 
здрав ству. Ова те ма је ак ту ел на и 
од ве ли ке ва жно сти ка ко за ле ка-
ре и ме ди цин ско осо бље, та ко и за 
па ци јен те. Ко му ни ка ци ја је фун-
да мен тал на ве шти на ле ка ра и осо-
бља, а број на ис тра жи ва ња у све-
ту ука зу ју да је ко му ни ка ци ја уско 
по ве за на са ис хо дом ле че ња, за-
до вољ ством па ци је на та, њи хо вом 
бо љом са рад њом и ма њим при ту-
жба ма од стра не не за до вољ них па-
ци је на та.

Упра во су то су би ли раз ло зи због 
ко јих је ор га ни зо ван Сим по зи јум 
на ову те му. Пре да ва чи су го во ри ли 
о уна пре ђе њу ко му ни ка ци је кроз 
тим ски рад, зна ча ју ем па ти је, ли-
дер ству у здрав ству, ко ли ко је осмех 
и ху мор би тан у од но су ле ка ра и 
њи хо вих па ци је на та, о пси хо ло ги-
ји сре ће и слич ним те ма ма ко је су 
од из у зет ног зна ча ја за уна пре ђе ње 
ра да у здрав ству у Ср би ји.

Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра Бе-
о град на че лу са ди рек то ром прим. 
др Спа сом Ан ђе ли ћем, упу ти ла је 

на овај Сим по зи јум осмо ро сво јих 
де ле га те ко ји су нај ви ше у по тре би 
за уса вр ша ва њем ве шти не ко му ни-
ка ци је, а с иде јом да у на ред ном 
вре мен ском пе ри о ду и оста ле ко ле-
ге по ха ђа ју ре ле вант не Сим по зи ју-
ме и еду ка ци је ко је ће им по мо ћи 
да уса вр ше сво ја зна ња и при ме-
не их ка ко у ра ду Ко мо ре та ко и на 
свом ра дном ме сту.

Пре да ва чи Сим по зи ју ма су би ли:
•  Ан дреа Фишер, Не мач ка, ми ни

стар здра вља у Вла ди Не мач ке од 
1998–2001.

•  Др Ка тарзина Јанков ска, Пољ ска, 
члан Европ ске асо ци ја ци је за ко-
му ни ка ци ју у здрав ству EACH

•  Проф. др сци. Ду брав ка Миљ ко

Међу предавачима била је и прим. др Татјана Радосављевић, 
директорка Лекарске коморе Србије
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вић, Хр ват ска, Учи тељ ски фа кул-
тет Све у чи ли шта у За гре бу

•  Прим. др сци Та тја на Ра до са вље
вић, ди рек тор ка ЛКС

•  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 
и члан УО ЛКС

•  Ана Б. Бо ван, ди рек тор кон сул
тант ске ку ће Бо ван Консалтинг

•  Доц. Мар ко Сто ја но вић, про фе
сор на Ака де ми ји ле пих уме тно-
сти, Бе о град

•  Ма ја Ба раћСто ја но вић, из вр шни 
ме на џер кон сул тант ске ку ће Бо-
ван Консалтинг

•  Др Сла ви ца Ђу ро вићМла де но
вић, пред сед ник по себ ног од бо ра 
за ме ди цин ску ети ку Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је

У ди ску си ји са при сут ним ко ле-
га ма, др Алек сан дар Ра до са вље вић, 
пред сед ник РЛК за ју го и сточ ну Ср-
би ју и до ма ћин Сим по зи ју ма, фор-
му ли сао је, и пред ко ле ге из нео сле-
де ће за кључ ке:

Ко му ни ка ци ја у Ср би ји и у окви-
ру ЕУ не ма ме сто ко је за слу жу је, 
ни у здрав стве ним си сте ми ма, ни-
ти ме ђу здрав стве ним рад ни ци ма. 
Сход но на ве де ном за кључ ку, кон-
стант на еду ка ци ја здрав стве них 
про фе си о на ла ца из обла сти ко му-
ни ка ци је, по го то во те ра пе ут ске ко-
му ни ка ци је, је нео п ход на. У ко му-
ни ка ци ји у окви ру здрав стве ног 
си сте ма, нео п ход но је укљу чи ва ње 
ко ри сни ка услу га.

ЛКС као пред став ник ле ка ра има 
оба ве зу да упу ћу је сво је де ле га те, 
на ка ко ме ђу соб ну, та ко и ко му ни-
ка ци ју са ко ри сни ци ма услу га у 
окви ру здрав стве ног си сте ма. Нео-
п ход но је оства ри ти по ве зи ва ње 
ЛКС као и свих ко ле га у здрав стве-
ном си сте му с ор га ни за ци ја ма ко-
је се ба ве ко му ни ка ци јом.

Пре зен то ва не те ме и са зна ња ко-
је су уче сни ци и слу ша о ци сте кли 
би ће од из у зет не ко ри сти у да љем 
ра ду. Сим по зи јум је имао ви со ку 
акре ди та ци ју и до нео је уче сни-
ци ма и слу ша о ци ма ве лик број 
бо до ва по тре бан за про ду же так 
лиценци.

 др је ле на ми лић

Први пут се на симпозијуму у Нишу говорило о специфичностима комуникације у здравству

Присутнима су своја искуства предочиле 
и Андреа Фишер и Катаруна Јанковска
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К
о му ни ка ци ја је ак тив ност пре но ше ња сми сле-
них ин фор ма ци ја док ло ша ко му ни ка ци ја из-
ме ђу ле ка ра кли ни ча ра и па ци јен та до во ди 
до сма ње ња ква ли те та здрав стве не за шти те 

и по ве ћа ва људ ске и тро шко ве здрав стве не за шти те 
– пот се ти ла је ка тар зи на јан ков ска из Европ ске Асо-
ци ја ци је за Ко му ни ка ци ју у здрав стве ној за шти тии 
и Уни вер зи те та у То ру ну го во ре ћи на ску пу у Ни шу о 
зна ча ју ко му ни ка ци је и ем па ти је у здрав стве ној за-
шти ти.

Анам не за је фун да мен тал на ком по нен та здрав стве-
не за шти те и јед на је од нај ва жни јих ак тив но сти ле-
ка ра кли ни ча ра. Јер око 200.000 анам не за узме ле кар 
за вре ме про сеч ног (жи вот ног) рад ног ве ка у сво јој 
прак си.

Ис тра жи ва ње ко му ни ка ци је и ем па ти је ду го тра је. 
За про те клих 30 го ди на ис тра жи ва чи су ри го ро зно те-
сти ра ли ефек те ко му ни ка ци је, на исти на чин ка ко се 
ис тра жу ју ефек ти но вог ле ка у по пу ла ци ји.

ОТ КРИ ВА ЊЕ РАз ЛО ГА 
зА ДО ЛА зАК ПА ЦИ ЈЕН ТА

– Чак 54 од сто на ве де них те го ба па ци јен та и 45 про-
цен та ње го вих раз ло га за за бри ну тост не иза ђе од мах 
у пр ви план. (Ste wart et al. 1979)

– У 50 од сто по се та ле ка ру, па ци јент и ле кар се не сло-
же о при ро ди глав ног пре зен то ва ног про бле ма (Star-
fi eld et al. 1981.)

– Са мо ма њи део здрав стве них рад ни ка иден ти фи-
ку је ви ше од 60 од сто глав них те го ба сво јих па ци је-
на та.

– Док то ри че сто пре ки да ју па ци јен те при ли ком пр-
вог кон так та, па па ци јен ти че сто не из не су сво је глав-
не про бле ме (Bec kman and Fran kel 1984, Mar vel et al. 
1999).

– Док то ри че сто пре ки да ју па ци јен те ка да они ка-
жу сво ју пр ву те го бу, прет по ста вља ју ћи да је та њи хо ва 
пр ва жал ба ујед но глав ни про блем, али ред ко јим па-
ци јент са оп шта ва сво је те го бе, че сто не од го ва ра њи-
хо вој ва жно сти на кли нич ком пре гле ду (Bec kman and 
Fran kel, 1984)

– Кон сул та ци је око ре ша ва ња ме ди цин ског про бле-
ма се че сто за вр ша ва ју као не до ре че не при че ко је пре-
о ку пи ра ју па ци јен та (Ba rry et al. 2000)

СА КУ ПљА ЊЕ 
АНАМ НЕ СТИЧ КИХ ПО ДА ТА КА

Док то ри че сто има ју за тво рен при ступ (кон цен три-
шу ћи се ви ше на се бе као ле ка ра) при ли ком узи ма ња 
анам не стич ких по да та ка, што обес хра бру је па ци јен та 
да гла сно и отво ре но ка же сво је бри ге и те го бе (Byrne 
and Long 1976).

„Стил ви со ке кон тро ле“ и „пре у ра ње но фо ку си ра ње“ 
на ме ди цин ске про бле ме мо же да во ди уском при сту-
пу и не тач ним кон сул та ци ја ма са ле ка ром (Platt и Mc 
Math 1979).

Он ко ло зи са слу ша ју и од го ва ра ју на од ре ђе не жал бе 
ви ше не го дру ги – док се убла жа ва њу бо ло ва код ма-
лиг них обо ље ња при да је ве ли ки зна чај, дру ги бо ло ви 
се не при хва та ју или се ис кљу чу ју као не бит ни (Ro gers 
and Todd 2000).

Док то ри рет ко пот сти чу сво је па ци јен те да са ми из-
не су сво је иде је и че сто ин хи би шу њи хо во из ра жа ва-
ње. Ако по сто ји не у са гла ше ност из ме ђу раз ми шља ња 
па ци јен та и ле ка ра и ако уве ре ња ве за на за обо ље ње 
оста ју не пре по зна та, на сту па не ра зу ме ва ње, не при др-
жа ва ње  па ци јен та упут стви ма и не за до вољ ство (Tyck-
ett et al. 1985).

Об ЈА шЊЕ ЊЕ И ПЛА НИ РА ЊЕ

Уоп ште но, ле ка ри да ју шту ре ин фор ма ци је сво јим 
па ци јен ти ма, па нај ве ћи део њих же ли да им њи хо ви 
док то ри пру же ви ше ин фор ма ци ја (Wa it zkin 1984, Pin-
der 1990, Be iscker and Be iscker 1990, Jen kins et al. 2001, Ric-
hard and Lus si er 2003).

Док то ри пре це њу ју вре ме ко је по све ћу ју об ја шња ва-
њу и пла ни ра њу у кон сул та ци ја ма до чак 90 од сто (Wa-
it zkin 1984, Mar koul et al. 1995).

Па ци јен ти и ле ка ри се не сла жу око пи та ња ре ла тив-
не ва жно сти да тих ра зли ци тих ме ди цин ских ин фор-

ЗНАЧАЈ КОМУНИКАЦИЈЕ И ЕМПАТИЈЕ У ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

ВЕШТИНА 
КОМУНИКАЦИЈЕ
// ОКО 200.000 АНАМНЕЗА УЗМЕ ЛЕКАР ЗА ВРЕМЕ ПРОСЕЧНОГ (ЖИВОТНОГ) 
РАДНОГ ВЕКА У СВОЈОЈ ПРАКСИ // САМО МАњИ ДЕО ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА 
ИДЕНТИФИКУЈЕ ВИШЕ ОД 60 ОДСТО ГЛАВНИХ ТЕГОБА СВОЈИХ ПАЦИЈЕНАТА 
// ПАЦИЈЕНТИ ПОЛАЖУ НАЈВЕћУ ВРЕДНОСТ НА ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА 
ПРОГНОЗУ, ДИЈАГНОЗУ И УЗРОК њИХОВОГ СТАњА, ДОК ЛЕКАРИ ПРЕЦЕњУЈУ ЖЕЉУ 
СВОЈИХ ПАЦИЈЕНАТА ЗА ИНФОРМАЦИЈАМА ВЕЗАНИМ ЗА ЛЕЧЕњЕ И ЛЕКОВЕ //
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ма ци ја. Па ци јен ти по ла жу нај ве ћу вред ност на ин фор-
ма ци је ве за не за прог но зу, ди јаг но зу и узрок њи хо вог 
ста ња, док ле ка ри пре це њу ју же љу сво јих па ци је на та 
за ин фор ма ци ја ма ве за ним за ле че ње и ле ко ве (Kin-
de lan and Kent 1987).

Док то ри упор но ко ри сте жар гон ко ји па ци јен ти не 
раз у ме ју (Svar stad 1974, Ha dlow and Pitts 1991).

Па ци јен ти има ју зна чај них про бле ма у пам ће њу и 
раз у ме ва њу ин фор ма ци ја ко је им док то ри да ју (Tyck-
ett et al.1985, Dunn et al. 1993).

Са мо ма ли део па ци је на та до стиг не за до во ља ва ју ћи 
ни во кон тро ле у до но ше њу од лу ка у ле че њу ма лиг них 
обо ље ња (Deg ner et al. 1997).

МЕ ДИ КО-ЛЕ ГАЛ НИ ПРО бЛЕ МИ

Про би ја ње ба ри је ре у ко му ни ка ци ји из ме ђу па ци је-
на та и ле ка ра је кри тич ни фак тор ко ји во ди у ло шу ме-
ди цин ску прак су (Le vin son 1994). 

Адво ка ти иден ти фи ку ју ко му ни ка ци ју и став ле ка ра 
као при мар ни раз лог што па ци јен ти не са ра ђу ју и не спро-
во де те ра писјки ре жим у 70 од сто слу ча је ва (Avery 1986).

Bek man ет al. 1994) ука зу ју да су сле де ћи про бле ми у 
ко му ни ка ци ји би ли при сут ни у 70 од сто слу ча је ва ло-
ше ме ди цин ске прак се: па ци јент има осе ћај на пу ште-
но сти, лош пре нос, тј. ис ка зи ва ње ин фор ма ци ја и не-
ра зу ме ва ње за пер спек ти ве па ци је на та.

Па ци јент ки ње аку ше ра (ко ји има ју ве ћу уче ста лост 
ло ше ме ди цин ске прак се) ви ше се жа ле да се осе ћа ју 
по жур ки ва не и иг но ри са не и да до би ја ју не а де кват на 
об ја шње на, што по твр ђу ју чак и па ци јент ки ње ко је ни-
су под но си ле ту жбе (Hic kson et al. 1994).

У не ко ли ко са ве зних др жа ва САД оси гу ра ва ју ћа дру-
штва за ло шу ме ди цин ску прак су да ју го ди шње по пу сте 
од 3 до 10 од сто ле ка ри ма, сво јим оси гу ра ни ци ма ко ји 
по ха ђа ју курс из ве шти не ко му ни ка ци је (Car roll 1996).

НЕ ДО СТА ТАК ЕМ ПА ТИ ЈЕ И РАз У МЕ ВА ЊА

У ме ди ји ма се по ја вљу ју број ни из ве шта ји о не за до-
вољ ству па ци је на та с од но сом ле кар-па ци јент. Мно ги 

члан ци ко мен та ри шу не до ста так раз у ме ва ња за па ци-
јен та као осо бу са лич ним бри га ма и сво јим же ља ма (J. 
Sil ver man Cam brid ge 2008).

Има зна чај них про бле ма у ме ди цин ској еду ка ци ји 
ве за них за раз вој спо соб но сти гра ђе ња до брих ме ђу-
људ ских од но са: ни је у ре ду да се прет по ста ви да док-
то ри ауто мат ски има ју спо соб ност ко му ни ка ци је с ем-
па ти јом са сво јим па ци јен ти ма или да ће сте ћи ову 
спо соб ност за вре ме сво је ме ди цин ске еду ка ци је, шко-
ло ва ња (San son-Fis her and Po o le 1978, Sychman and Wil-
li am son 2003).

Акре ди та ци о ни Са вет за Ди плом ску Ме ди цин ску 
Еду ка ци ју (САД) и Аме рич ки Од бор за Ин тер ну ме ди-
ци ну до шли су до са зна ња, да је ко му ни ка ци ја па ци-
јент-док тор јед на од осно ва струч но сти ко ја је по треб-
на за до бру ме ди цин ску прак су.

зА шТО ЈА ВЕ РУ ЈЕМ СВОМ ЛЕ КА РУ?

– Не до во ди ме у си ту а ци ју да се осе ћам ин фе ри ор но
– Не по жур ку је ме
– По зна је мо ју ме ди цин ску до ку мен та ци ју (по ро дич-

ну анам не зу)

КЛИ НИЧ КА СТРУЧ НОСТ 
– СПО СОб НОСТ ДА СЕ ИН ТЕ ГРИ шЕ

– Зна ње
– Ко му ни ка ци ја
– Кли нич ки пре глед
– Ре ша ва ње про бле ма

Ме ди цин ска еду ка ци ја не мо же да иг но ри ше ви тал-
ни зна чај ефек тив не кли нич ке ко му ни ка ци је ко ја во-
ди ка Здрав стве ној за шти ти ви со ког ква ли те та. Фран-
кел Р. ис ти че по тре бу да се пре до чи па ци јен ту ње го ва 
пер спек ти ва и да се по ка же ем па ти ја.

Ем па ти ја је спо соб ност да се пре по зна ју и до из ве-
сне ме ре, по де ле осе ћа ји (као ту га и ра дост) ко је про-
жи вља ва дру го људ ско би ће. За што су љу ди спо соб ни 
да чи та ју на ме ре дру гих осо ба? 

>>> ко му ни ка ци ја је ак тив ност 
пре но ше ња сми сле них ин фор ма ци ја 
док ло ша ко му ни ка ци ја из ме ђу 
ле ка ра кли ни ча ра и па ци јен та до во ди 
до сма ње ња ква ли те та здрав стве не 
за шти те и по ве ћа ва људ ске и тро шко ве 
здрав стве не за шти те <<<
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Да ли ви ши при ма ти има ју спе ци ја ли зо ван цен тар у 
мо згу за ге не ри са ње „те о ри је дру гих умо ва“?

Од го вор је: „не у ро ни у огле да лу“. Прет по ста вља се 
да се 30 од сто мо зга са сто ји од ових „не у ро на у огле-
да лу“ ко ји омо гу ћа ва ју са гле да ва ње и ими та ци ју ак-
тив но сти и по на ша ња, као је дан од нај ја цих људ ских 
им пул са.

„НЕ У РО НИ У ОГЛЕ ДА ЛУ“

Јед но од нај ва жни јих от кри ћа у не у ро на у ка ма у ско-
ра шње вре ме – Gi a co mo Rizzol la ti 1990.

Екс пе ри мен ти ими џин га мо зга ко ји ко ри сте функ-
ци о нал ну маг нет ну ре зо нан цу (fMRI) по ка за ли су да 
су до њи фрон тал ни кор текс и гор њи па ри је тал ни ло-
бус ак тив ни ка да осо ба из вр ша ва ак тив ност, али и он-
да ка да осо ба ви ди да не ка дру га осо ба из вр ша ва не-
ку ак тив ност. 

Прет по ста вља се да те ре ги је мо зга са др же ове „не-
у ро не у огле да лу“ и они су де фи ни са ни као “ ху ма ни 
си стем не у ро на у огле да лу“.

ОСЕ ћА ЊА ЕМ ПА ТИ ЈЕ

– Не за ви сни од на ших же ља – „не у ро ни у огле да лу“
– Све сни – по ста ви те се би пи та ње – Ка ко бих се ја осе-

ћао у тој си ту а ци ји?

ПРИ СТУП СА ФО КУ СИ РА ЊЕМ 
НА ПА ЦИ ЈЕН ТА

– Ле кар по ку ша ва да уђе у свет па ци јен та и да ви ди 
бо лест кроз очи, по глед па ци јен та

бо вин ци ни К. А. 2009. године пише:

– Ле кар по сле 18 ча со ва про ве де них на ве жба ма ко му-
ни ка ци је мо же да оства ри зна ча јан на пре дак у пре по-
зна ва њу и ства ра њу ем пат ског од но са са па ци јен том.

ЕВО ЛУ ЦИ ЈА ОД НО СА
ДОК ТОР – ПА ЦИ ЈЕНТ

Од нос је про шао кроз тран зи ци ју то ком го ди на и то 
од ме ди цин ско очин ског тзв. „па тер нал ног “ од но са до 
ста ња ве ће ауто но ми је.

Да би ле чио оне ко ји па те, ле кар мо ра да по се ду је не 
са мо на уч но зна ње и тех нич ке мо гућ но сти, не го и раз-
у ме ва ње за људ ску при ро ду. Па ци јент ни је са мо скуп 
симп то ма, гру па обо ле лих ор га на и број из ме ње них 
емо ци ја. Па ци јент је људ ско би ће, исто вре ме но и за бри-
ну то и пу но на де, ко је тра жи олак ша ње, по моћ и ве ру.

Пре ве ла и при ре ди ла с ен гле ског
др ми ро сла ва ра дан
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Д
ва де сет го ди на је про шло од ка ко је за ко ном до-
зво ље но оба вља ње при ват не прак се али она је 
и да ље пот пу но ван ов да шњег здрав стве ног си-
сте ма. Здрав стве ни си стем Ср би је ни је до вољ но 

ре фор ми сан и да ље по сто је три па ра лел на си сте ма: вој-
ни, др жав ни и при ват ни и сви функ ци о ни шу на сли-
чан на чин као и пре две де це ни је.

Из те чи ње ни це про из и ла зи да је све ви ше не за до-
вољ них и па ци је на та и док то ра, прем да по по да ци ма 
Ин сти ту та за јав но здра вље Ср би је Ба тут сред ња оце на 
за до вољ ства ко ри сни ка у слу жба ма при мар не здрав-
стве не за шти те у 2010. го ди ни је у оп штој ме ди ци ни 4,11, 
у пе ди ја триј ској слу жби 4,10, а ги не ко ло шкој 4,05, док 
је у слу жби ин тер не ме ди ци не чак 4,17. У ста ци о нар-
ним уста но ва ма КБЦ, у ис тој ан ке ти, оце на за до вољ-
ства је је 4,35, у кли нич ким цен три ма 4,22, у оп штим 
бол ни ца ма 4,35.

Ни сам си гур на да би се та кви ре зул та ти по но ви ли у 
ан ке та ма спро ве де ним на објек тив ни ји на чин. Да ли 
сле де ћа та бе ла и по дат ци ко ји сле де го во ре у при лог 
ова квом сте пе ну за до вољ ства:

СТО ПА СМРТ НО СТИ ОД РА КА У 2008.

Стан дард на сто па 
смрт но сти на 100.000 

ста нов ни ка
СР БИ ЈА ЕВРО ПА

Цер ви кал ни 10,34 (ра сте) 3,39 (опа да)
Рак дој ке 29.78 (ра сте) 23,65 (опа да)

Рак тра хе ја/ 
плу ћа/брон ха

50,54 (ра сте) 37,64 (опа да)

Са дру ге стра не, у Ср би ји су нај ве ћи узрок смрт но-
сти не ин фек тив не бо ле сти: кар ди о ва ску лар не 55 од сто 
и рак 20 про це на та, а сто па смрт но сти 13,97 про цен та 
(2008). (Из вор: WHО),

БРОЈ УМРЛИХ НА 1000 СТАНОВНИКА

Земља/година 1990 2000 2007

Аустрија 9,66 9,47 8,97

Хрватска 11,41 11,47 11,81

Чешка 10,67 10,61 10,14

Француска 9,17 9,01 8,04

Немачка 10,31 10,21 /

Исланд 6,86 6,5 6,24

Пољска 9,87 9,62 9,9

СРБИЈА 13,45 13,84 13,93

Словачка 9,71 9,76 /

Про се чан жи вот ни век же на у Ср би ји је нај кра ћи у 
Евро пи 76 го ди на а у Фран цу ској је 87 го ди на. Зна чи 
Фран цу ски ње жи ве де вет го ди на ду же не го Срп ки ње. 
Про се чан жи вот ни век му шка ра ца у Ср би ји је 71 го ди-
на, а 80 го ди на на Ислан ду (2008).

 
ПРОСЕЧАН ЖИВОТНИ ВЕК (ОБА ПОЛА)

При ват на прак са се на мет ну ла сво јим ква ли те том, 
ефи ка сно шћу и бр зи ном ре ша ва ња про бле ма, та ко да 
се из ме ђу 30 од сто и 40 од сто (пре ма по да ци ма Ин-
сти ту та за јав но здра вље) пре гле да оба вља при ват но 
и па ци јен ти их пла ћа ју и у овој не за вид ној еко ном-
ској си ту а ци ји.

СТАТУС И УГЛЕД ЛЕКАРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ НЕОДВОЈИВО ВЕЗАН 
С ТРЕТМАНОМ ПРИВАТНЕ ПРАКСА У ЗДРАВСТВЕНОМ СИСТЕМУ

СВАКА ТРЕћА УСЛУГА 
КОД ПРИВАТНИКА 
// ПРЕМА ПОДАЦИМА КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ ЛКС У СРБИЈИ ИМА 30.000 ЛЕКАРА 
СА ЛИЦЕНЦОМ, ОД КОЈИХ ОКО 3000 ПРИВАТНИХ ЛЕКАРА ТО ЈЕ СВЕГА 10 ОДСТО, 
А ОБАВЕ МИНИМУМ 30 ПРОЦЕНАТА УСЛУГА //

1990. ГОДИНА

2000. ГОДИНА

2008. ГОДИНА

АУСТРИЈА ЧЕШКА СРБИЈА
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Пре ма по да ци ма ко ји ма рас по ла же Ле кар ска ко мо ра 
Ср би је у на шој зе мљи има 30.000 ле ка ра са ли цен цом, 
а око 3000 при ват них ле ка ра (осни ва ча и за по сле них 
у при ват ном сек то ру). То је све га 10 од сто, а оба ве ми-
ни мум 30 про це на та услу га.

Нај ви ше при ват ни ка има у Бе о гра ду. Пре ма по да ци-
ма из Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре у Бе о гра ду је ре ги-
стро ва но 561 осни вач при ват не здрав стве не уста но ве са 
1991 за по сле ним ле ка ром. Пре ма по да ци ма из АПР-а у 
Бе о гра ду има пред у зет ни ка, што зна чи ор ди на ци ја, по-
ли кли ни ка укуп но 813. Бол ни це, спе ци јал не бол ни це и 
до мо ви здра вља су ре ги стро ва ни у тр го вин ском су ду, 
та ко да ту не рас по ла же мо по у зда ним по дат ци ма, ве-
ро ват но их има око 30 уз је дан при ват ни КБЦ.

По да ци ко ји се по ја вљу ју у ме ди ји ма, ко ји го во ре, да 
у Ср би ји има из ме ђу 3500 и 4500 при ват них ор ди на ци-
ја не од го ва ра ју исти ни.

Осни ва њем Ле кар ске ко мо ре Ср би је пре пет го ди на 
по че ли су да се ства ра ју усло ви да се чу је и глас при-
ват них ле ка ра ин сти ту ци о на ли зо ва но. На и ме при ват-
ни ле ка ри у Ко мо ри оства ру ју сво је ин те ре се пре ко два 
По себ на од бо ра и то су:

По се бан од бор за при мар ну здрав стве ну за шти ту у 
при ват ној прак си

и
По се бан од бор за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве-

ну за шти ту.

При ват ни док то ри су за сту пље ни пот пу но рав но прав-
но и у Управ ном од бо ру ЛКС, а у оба ман да та, од осни-
ва ња ЛКС до да нас, је пред сед ник Управ ног од бо ра из 
при ват не прак се.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је ја сно де фи ни са ла ци ље ве 
ве за не за при ват ну прак су:

– Из јед на ча ва ње при ват не и др жав не прак се
– Укљу чи ва ње при ват не прак се у Фонд здрав стве ног 

оси гу ра ња
– Укљу чи ва ње у мре жу здрав стве них уста но ва

Ле ка ри из при ват не прак се оства ри ва њем тих ци ље ва 
до би ја ју ве ћи број за до вољ них па ци је на та, фи нан сиј-
ску си гур ност, мо гућ ност да раз ви ја ју по сао и да по диг-
ну ква ли тет услу га и опре мље ност сво јих ор ди на ци ја, 
као и да за по сле ве ћи број мла дих ле ка ра и дру гог ме-
ди цин ског осо бља.

Та ко ђе па ци јен ти до би ја ју јеф ти ни ју и ква ли тет ни-
ју услу гу, а по го то во мо гућ ност да за свој но вац би ра ју 
где ће се ле чи ти, а не да им се то пра во ус кра ћу је. На 
тај на чин ће мо по бољ ша ти ста тус и углед ле кар ске про-
фе си је и нас са мих као ње них по сле ни ка.

Ле кар ска ко мо ра као еснаф ска ор га ни за ци ја при пре-
ми ла је кон крет не ме ре ко је ће по др жа ти оства ре ње 
свих ов де по ме ну тих ци ље ва.

Пр ви пут 2008. го ди не је јед на ин сти ту ци ја ста ла иза 
при ват них ле ка ра и отво ре но се су прот ста ви ла здрав-
стве ном еста бли шмен ту по днев ши Устав ном су ду ини-
ци ја ти ву о оце ни устав но сти Чла на 277. ко јим је док то-
ри ма за бра ње но да ра де до пун ски. Без об зи ра што то 
ни је би ло са мо у ин те ре су осни ва ча при ват них ор ди на-
ци ја, већ је би ло у ин те ре су свих док то ра као и па ци је-
на та, та ква од ред ба За ко на о здрав стве ној за шти ти нај-
ви ше је ре ме ти ла рад у при ват ној прак си. За хва љу ју ћи 
тој ини ци ја ти ви спор ни члан За ко на је уки нут но вем-
бра 2010., али на жа лост, ни по сле де вет ме се ци, Пра-
вил ник о до пун ском ра ду још увек ни је до нет.

Не ко ли ко ме се ци ка сни је ЛКС је под не ла Устав ном 
су ду још две ини ци ја ти ве:

– Оце на устав но сти ин струк ци је по сла те здрав стве-
ним уста но ва ма да иза бра ни док то ри мо гу али не мо-
ра ју да при хва та ју на ла зе и пре по ру ке за да ље ле че ње 
ле ка ра из при ват не прак се – Устав ни суд се про гла сио 
не на дле жним.

– Ини ци ја ти ву за Члан 29 За ко на о здрав стве ној за-
шти ти, о мо гућ но сти да иза ба ни ле кар мо же би ти и ле-
кар из при ват не прак се - Устав ни суд је од ба цио.

Фи ска ли за ци ја у при ват ној прак си спро ве де на је у 
ју ну ме се цу 2009. го ди не. Та да је Ко мо ра по ку ша ла да 
ор га ни зу је пе ти ци ју про тив та кве ме ре. По ку шај ни је 
ус пео де ли мич но због ло ше и спо ре ор га ни за ци је – та-
да шњи пред сед ник УО је на мет нуо та кав тем по, а де-
ли мич но и због ма лог од зи ва при ват ни ка.

По на шим са зна њи ма фи ска ли за ци ја је за жи ве ла у 
при ват ној прак си јер ни смо има ли из бо ра, али др жав-
не уста но ве је не при ме њу ју или при ме њу ју у ве о ма 
огра ни че ном оби му. Ка ко фи ска ли за ци ја ни је спро-
ве де на ни код адво ка та, а ни код так си ста јер су сво-
јим ор га ни зо ва ним ак ци ја ма ус пе ли да то спре че, сма-
трам да би и ми мо ра ли да по диг не мо глас про тив 
та кве од лу ке. 

Оног тре нут ка ка да бу де мо мо гли да на пла ћу је мо од 
Фон да здрав стве ног оси гу ра ња, сви пре гле ди ће би ти 
ре ги стро ва ни и не по сто ји ни ка ква по тре ба за фи скал-
ним ка са ма, ко је са мо по ве ћа ва ју тро шко ве ра да.

По кре ну то је не ко ли ко ини ци ја ти ва и то за про ме-
ну пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за отва ра ње при-
ват не прак се, за спе ци јал не бол ни це за тра же но је да 
се сма њи број нео п ход них кре ве та, за тра же но је да 
се из ме ни ка зне на по ли ти ка, где је ви си на про пи са-
них ка зни за пре кр ша је не сра змер но ви со ка еко ном-
ској си ту а ци ји у зе мљи као и еко ном ској сна зи при-
ват них ле ка ра.

Мо рам да по ме нем и од нос ме ди ја пре ма при ват ним 
ле ка ри ма – сви смо све сни то га да је нај лак ше уна пред 
про гла си ти док то ра кри вим, не са ве сним, ко рум пи ра-
ним и нео д го вор ним, а по го то ву је то ла ко ура ди ти са 
при ват ним док то ри ма.

Та ко ђе су и дру ги ар ши ни ко је при ме њу је ин спек ци ја 
пре ма при ват ним док то ри ма и при ват ним здрав стве-
ним уста но ва ма. По том пи та њу се мо ра ра ди ти а за-
по че та је и са рад ња са за штит ни ком гра ђан ских пра-
ва, јер док то ри су пре све га гра ђа ни.

Има мо про блем са др жа вом са јед не стра не, али при-
ват ни ци има ју про блем и из ме ђу се бе. Не ло јал на кон-
ку рен ци ја, дам пинг це не, раз не ак ци је ре кла ми ра ња 
ко је сро за ва ју углед при ват них док то ра, а ве ро ват но све 
у ци љу да се оп ста не у те шким вре ме ни ма и одр жи би-
знис јер при ват на прак са је сте би знис, али мо ра ју по-
сто ја ти гра ни це ети ке, до брог уку са. 

Здрав стве на услу га ипак ни је про из вод ко ји се мо-
же про да ва ти на пи ја ци. У том сми слу као пр ви ко рак 
По се бан од бор за СИТ у при ват ној прак си озбиљ но ра-
ди на при пре ми це нов ни ка ми ни мал них це на услу га 
у при ват ној прак си, ко ји би за шти тио при ват ни сек тор 
од дам пинг це на, шти тио ква ли тет услу га, а ко ји би нас 
учи нио спрем ни јим за уго ва ра ње са Фон дом РЗ ЗО или 
дру гим оси гу ра њем ка да то по ста не ре ал но. Пред лог 
це нов ни ка би ће до сту пан свим осни ва чи ма и при ват-
ним док то ри ма на ко мен та ре и са гла сност.

Вре ме је да на кон 20 го ди на по ве де мо ак тив ни ју бор-
бу за оства ри ва ње ци ље ва при ват не прак се, да на ор га-
ни зо ван на чин уз ин сти ту ци ју Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
кре не мо ка вр ху пла ни не и при ват ну прак су по диг не-
мо на ме сто ко је јој и при пра да. Ми то мо же мо, а ве-
ру јем и да хо ће мо.

др дра га на ми лу ти но вић 
пред сед ник УО ЛКС
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коНФереНЦија Лкс о „местУ ПриватНе Праксе 
У системУ здравствеНе заШтите” >>>>>>>>

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА ОСНИВАњЕ И 
РАД ОРДИНАЦИЈА И ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

Законски рам за рад

З
драв стве ну де лат ност у Ср би ји мо гу да оба вља ју 
са мо здрав стве ни рад ни ци и здрав стве ни са рад-
ни ци у не ком од про пи са них об ли ка оба вља ња 
здрав стве не де лат но сти. Као и у мно гим дру гим 

де лат но сти ма и здрав стве на је оме ђе на за кон ским окви-
ри ма. Пр вен стве но: За ко ном о здрав стве ној за шти ти као 
и дру гим по себ ним за ко ни ма (тран спла та ци ја, БМПО, 
тран сфу зи ја) као и Пра вил ни ком о бли жим усло ви ма за 
оба вља ње здрав стве не де лат но сти у здрав стве ним уста-
но ва ма и дру гим об ли ци ма здрав стве не слу жбе. 

Ти ме се сет пра вил ни ка ко ји тре ти ра ју ову де лат ност 
не ис цр пљу је па га ре гу ли ше и Пра вил ник о усло ви ма и 
на чи ну уну тра шње ор га ни за ци је здрав стве них уста но-
ва, за тим Пра вил ник о по сло ви ма здрав стве не за шти те 
у дру гим об ли ци ма ... као и Пра вил ник о про ве ри ква-
ли те та струч ног ра да ... и сле де ћим за ко ни ма: За ко ном 
о еви ден ци ја ма у обла сти здрав стве не за шти те (и пра-
вил ник о во ђе њу ме ди цин ске до ку мен та ци је), За ко ном 
о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка, Ко дек сом про фе си-
о нал не ети ке ЛКС, као и За ко ном о огла ша ва њу, За ко-
ном о ра ду и дру гим за кон ским ак ти ма.

Про пи са ни об ли ци ор га ни зо ва ња су: До мо ви здра вља, 
апо те ке, бол ни це (оп ште и спе ци јал не) За во ди за јав но 
здра вље, кли ни ке, ин сти ту ти, кли нич ки бол нич ки. цен-
три, кли нич ки цен три док су они у при ват ној прак си: ор-
ди на ци је (оп ште и спе ци ја ли стич ке, по ли кли ни ке, ла-
бо ра то ри је, апо те ке, ам бу лан те (за здрав стве ну не гу и за 
ре ха би ли та ци ју), ла бо ра то ри је за зуб ну тех ни ку.

Здрав стве ну де лат ност из ван здрав стве них уста но ва 
и при ват не прак се под од ре ђе ним усло ви ма мо гу оба-
вља ти и:

– Фа кул те ти здрав стве не стру ке
– Уста но ве со ци јал не за шти те
– За во ди за из вр ше ње за твор ских санк ци ја
– Дру га прав на ли ца за ко ја је по себ ним за ко ном 

утвр ђе но да мо гу оба вља ти од ре ђе не по сло ве из здрав-
стве не де лат но сти

– По сло да вац, за по тре бе сво јих за по сле них, ор га ни-
зо ва њем ор ди на ци је ме ди ци не ра да ко ја оба вља по-
сло ве пре вен тив не здрав стве не де лат но сти у обла сти 
ме ди ци не ра да

Ис кљу чи во у др жав ној сво ји ни осни ва ју се оне здрав-
стве не уста но ве ко је оба вља ју:

– хит ну ме ди цин ску по моћ,
– снаб де ва ње кр вљу и крв ним де ри ва ти ма, 
– узи ма ње, чу ва ње и пре са ђи ва ње ор га на и де ло ва 

људ ског те ла,
– про из вод њу се ру ма и вак ци на
– па то а на том ско – об дук циј ску де лат ност
– здрав стве ну де лат ност из обла сти јав ног здра вља
На ве де не де лат но сти НЕ МО ГУ се оба вља ти ни у при-

ват ној прак си.

Осни ва чи здрав стве них уста но ва су: Ре пу бли ка, Ауто-
ном на по кра ји на, ло кал на са мо у пра ва, прав но ли це 
као и фи зич ко ли це док су у при ват ној прак си то: не-
за по сле ни здрав стве ни рад ник као и здрав стве ни рад-
ник – ко ри сник ста ро сне пен зи је, уз са гла сност ко мо ре 
здрав стве них рад ни ка

Усло ви за оба вља ње здрав сте не де лат но сти За ко ном 
и Пра вил ни ком про пи са ни су у по гле ду:

– про сто ри ја (оп штих и по себ них гра ђе вин ско тех-
нич ких и дру гих про пи са них ка рак те ри сти ка)

– опре ме („оп шта“ – исто вет на за све обла сти и по себ-
на, спе ци фич на за од ре ђе ну област ме ди ци не, све пре-
ма Ли сти опре ме, као При ло гу Пра вил ни ка),

– ка дро ва (у по гле ду бро ја, зва ња, за ни ма ња и дру-
гих усло ва) 

– ле ко ва и ме ди цин ских сред ста ва
Нео п ход не про сто ри је здрав стве не уста но ве су: за 

при јем обо ле лих, од но сно здра вих ли ца, за оба вља-
ње ди јаг но стич ких и те ра пиј ских по сту па ка ле че ња, 
за сме штај па ци је на та, за чу ва ње ле ко ва и ме ди цин-
ских сред ста ва и др.

Док је у при ват ној прак си услов: ор ди на ци ја, про сто-
ри ја за ин тер вен ци је (за хир. гра не), че ка о ни ца, са ни-
тар ни чвор, са пред про сто ром и др.

Опре ма нео п ход на за функ ци о ни са ње здрав стве не 
уста но ве је ди јаг но стич ка, те ра пиј ска и дру га опре ма 
за без бед но и са вре ме но пру жа ње здрав стве не за шти те 
за де лат ност за ко ју је осно ва на (Ли ста опре ме у Пра-
вил ни ку о бли жим усло ви ма..) као и у при ват ној прак си 
ди јаг но стич ка, те ра пиј ска и дру га опре ма за без бед но 
и са вре ме но пру жа ње здрав стве не за шти те за де лат-
ност за ко ју је осно ва на (Ли ста опре ме у Пра вил ни ку 
о бли жим усло ви ма...)

За рад здрав стве них уста но ва нео п ход на је од ре ђе на 
вр ста и број здрав стве них рад ни ка од го ва ра ју ћег сте пе-
на струч не спре ме, са по ло же ним струч ним ис пи том, а 
за од ре ђе не по сло ве и спе ци ја ли за ци јом или на уч ним, 
од но сно на став ним зва њем (уз упис у име ник над ле-
жне ко мо ре и ли цен цу) а у пр ват ној прак си осни вач 
(са мо стал но, лич ним ра дом) под усло вом да има: оп-
шту здрав стве ну спо соб ност, за вр шен фа кул тет, од но сно 
шко лу здрав стве не стру ке, по ло жен струч ни, од но сно 
спе ци ја ли стич ки ис пит, упис у име ник над ле жне ко мо-
ре и ли цен цу, до каз да му суд или ко мо ра ни су пра во-
сна жно из ре кли ме ру за бра не оба вља ња де лат но сти

Оце ну ис пу ње но сти усло ва, по зах тев и уз осни вач-
ки акт осни ва ча:

– вр ши Ми ни стар ство здра вља 
– у по ступ ку ин спек циј ског над зо ра
и оце ну да је у фор ми ре ше ња здрав стве ног ин спек-

то ра, ко јим се утвр ђу је да је су или ни су ис пу ње ни про-
пи са ни усло ви 
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Осни вач, по при ба вље ном ре ше њу ко јим се утвр ђу-
је ис пу ње ност усло ва, под но си зах тев за УПИС У РЕ-
ГИ СТАР над ле жног ор га на (суд, за ЗУ и Аген ци ја за 
при вред не ре ги стре за ПП) и на кон из вр ше не иден ти-
фи ка ци је по ре ског оба ве зни ка сти че пра во на по че так 
ра да у скла ду са за ко ном.

По осни ва њу и ре ги стра ци ји нео п ход но је из вр ши ти:
– обе ле жа ва ње спо ља и уну тар по слов ног про сто ра 

(За кон о огла ша ва њу, За кон о здрав стве ној за шти ти и 
Пра вил ник о бли жим усло ви ма...)

– утвр ђи ва ње рад ног вре ме на, ис ти ца ње рас по ре да 
рад ног вре ме на, оба ве шта ва ње оп шти не - гра да о по-
чет ку и за вр шет ку рад ног вре ме на

– ис ти ца ње по треб них оба ве ште ња ко ри сни ци ма 
услу га (це нов ник услу га; а ЗУ по себ но – за штит ник па-
ци јен то вих пра ва)

– ис ти ца ње зна ко ва за бра не пу ше ња и име на ли ца 
за ду же них за кон тро лу за бра не

За окон ча ње„кон сти ту са ње“ здрав стве не уста но ве нео-
п ход но је из вр ши ти: из бор ор га на здрав стве не уста но-
ве (ди рек тор, управ ни и над зор ни од бор, до но ше ње ста-
ту та, име но ва ње струч них ор га на здрав стве не уста но ве 
(струч ни са вет, струч ни ко ле ги јум – за ЗУ ко је у свом са-
ста ву има ју ви ше орг. је ди ни ца, етич ки од бор и ко ми-
си ја за уна пре ђе ње ква ли те та ра да), до но ше ње дру гих 
оп штих ака та (у скла ду са про пи си ма и ста ту том). 

Осни вач при ват не прак се за по шља ва здрав стве ног 
рад ни ка са ВШС или ССС (ПП из хи рур. гра на ме ди ци-
не), обез бе ђу је, за се бе и све за по сле не са ВСС, штам-
биљ, пра во у га о ног об ли ка, уокви рен ли ни јом, ди мен-
зи ја 15х50 мм, сле де ћег са др жа ја:

• др ме ди ци не
• име и пре зи ме

• спе ци јал ност
• број ре ше ња Аген ци је за при вред не ре ги стре

Стал не оба ве зе су:
– Одр жа ва ње опре ме у тех нич ки ис прав ном - функ-

ци о нал ном ста њу (ре дов но сер ви си ра ње у ро ко ви ма ко-
ји су или про пи са ни или од ре ђе ни де кла ра ци јом про-
из во ђа ча-га рант ним усло ви ма сер ви се ра)

– Одр жа ва ње са ни тар но хи ги јен ских усло ва про сто-
ри ја

– Сте ри ли за ци ја ин стру ме на та и еви ден ци ја сте ри-
ли за ци је (да тум, вре ме тра ја ња, до би је ни ре зул тат, име 
ли ца ко је је вр ши ло сте ри лиз ци ју)

– Обез бе ђен са ни тет ски пре воз
– Про пи сно укла ња ње ме ди цин ског от па да

СТАЛ НЕ ОБА ВЕ ЗЕ - НЕО П ХОД НО

ОБА ВЉА ТИ са мо ону де лат ност за ко ју је при ба вље-
но ре ше ње МЗ

РА ДИ ТИ у скла ду са здрав стве ном док три ном и уз 
упо тре бу здрав стве них тех но ло ги ја (при ба вља ти одо-
бре ње МЗ за ко ри шће ње но вих здрав. тех но ло ги ја)

ПРЕД У ЗИ МА ТИ ме ре и ак тив но сти:
– за сно ва не на на уч ним до ка зи ма (до зво ље не ме то-

де тра ди ци о нал не ме ди ци не ко ри сти ти са мо по при-
ба вље ном одо бре њу МЗ),

– без бед не,
– си гур не,
– ефи ка сне,
– у скла ду са на че ли ма про фе си о нал не ети ке 
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ПО ШТО ВА ТИ:

Пра ва па ци је не та:
• до ступ на здрав стве на за шти та
• ин фор ма ци је
• оба ве ште ње
• сло бо дан из бор
• при ват ност и по вер љи вост ин фор ма ци ја
• са мо о длу чи ва ње и при ста нак
• увид у ме ди цин ску до ку мен та ци ју
• тај ност по да та ка
•  при ста нак на ме ди цин ски оглед 

(осим у ПП)
• при го вор
• на кна да ште те 

Ин фор ма ци је:
– Све вр сте не за ви сно од:
• ста ња здра вља
• здрав стве не слу жбе
• на чи на ко ри шће ња
– Све, ко је су на осно ву на уч них ис тра жи ва ња и тех-

но ло шких ино ва ци ја до ступ не

Пра во на оба ве ште ње:
– пот пу но и бла го вре ме но оба ве ште ње 
– усме но и на на чин ра зу мљив па ци јен ту
– па ци јент га се мо же од ре ћи (ОСИМ о том да је пред-

ло же на ме ра нео п ход на, да ни је без знат ног ри зи ка и 
да је ри зич но ње но не пред у зи ма ње)

– ИЗ У ЗЕТ НО – пре ћу та ти или ума њи ти оба ве ште ње 
(кад по сто ји озбиљ на опа сност да ће оба ве ште ње знат-
но на шко ди ти здра вљу па ци јен та)

– ОБА ВЕ ЗНО - кон ста та ци ја да тог оба ве ште ња у мед. 
до ку мен та ци ји (у не до стат ку - пре кр шај)

При ват ност и по вер љи вост ин фор ма ци ја:
– Свих лич них ин фор ма ци ја, ко је је са оп штио здрав. 

рад ни ку
– За шти та при ват но сти то ком пре гле да, ди јаг но сти-

ке и ле че ња

Пра во на са мо о длу чи ва ње и при ста нак:
– Сло бод на од лу ка па ци јен та о све му што се ти че ње-

го вог жи во та и здра вља
• осим кад то угро жа ва жи вот и здра вље дру гих
• у из у зет ним слу ча је ви ма, утвр ђе ним за ко ном и у 

скла ду са ле кар ском ети ком
– При ста нак – из ри чи то (усме но или пи сме но)
• пре ћут но (ни је се из ри чи то про ти вио)
– Од би ја ње мед. ме ре (чак кад се њо ме спа са ва или 

одр жа ва ње гов жи вот)
– ОБА ВЕ ЗНО – у мед. до ку мен та ци ју упи са ти по да так 

о при стан ку или од би ја њу ме ди цин ске ме ре

Увид у ме ди цин ску до ку ме нат ци ју:
– пра во уви да у сво ју ме ди цин ску до ку мен та ци ју има 

па ци јент (ро ди те љи мал. де те та)
– из у зет но – чла но ви по ро ди це па ци јен та (ако су ти 

по да ци од зна ча ја за њи хо во ле че ње)
– Ме ди цин ска до ку мен та ци ја се во ди у скла ду са за-

ко ном: 
• уред но (упи си ва ње, ове ра, обра сци...)
• еви ден ти ра ју се све ме ди цин ске ме ре ко је су над 

па ци јен том пред у зе те (по себ но: анам не за, ди јаг но за, 
ди јаг но стич ке ме ре, те ра пи ја, ре зул тат те ра пи је и сл)

• еви ден ти ра ју се са ве ти да ти па ци јен ти ма

Тај ност по да та ка:
– По да ци из ме ди цин ске до ку мен та ци је спа да ју у лич-

не по дат ке о па ци јен ту и пред ста вља ју слу жбе ну тај ну

– Ду жност чу ва ња има ју сви здрав стве ни рад ни ци 
и са рад ни ци и сва ли ца ко ји ма су у ра ду ти по да ци 
до ступ ни

– Осло ба ђа ње од ду жно сти чу ва ња – са мо на осно-
ву пи сме ног или дру гог ја сно и не дво сми сле но из ре-
че ног при стан ка па ци јен та или од лу ком су да

– Без при стан ка па ци јен та – ра ди из бе га ва ња здрав-
стве ног ри зи ка чла на по ро ди це

– До ста вља ју се (на увид, као и у об ли ку за пи са или 
из во да) – са мо по зах те ву суд ских ор га на, ор га на ста ра-
тељ ства, РЗ ЗО и дру гих за ко ном овла шће них ор га на)

– До ста вља ју се као слу жбе на тај на – од го вор ност за 
ода ва ње слу жбе не тај не у скла ду са за ко ном

Пра во на при го вор:
– Ка да  – ус кра ће но пра во на здрав стве ну за шти ту 

–  не за до во љан пру же ном здрав. услу гом или 
по ступ ком за по сле ног 

– Ко ме  – ру ко во ди о цу про це са ра да 
– за штит ни ку па ци јен то вих пра ва (у ЗУ) 

– Ка ко  – усме но, на за пи сник  
– пи сме но

– По сту пак и ро ко ви
– Оба ве ште ње
– У слу ча ју не за до вољ ства – здрав стве ној ин спек ци ји
• над ле жном ор га ну РЗ ЗО 

На кна да ште те пред ви ђе на је у сле де ћим слу ча је ви ма:
– Пра во па ци јен та, ко ји због струч не гре шке здрав-

стве ног рад ни ка или са рад ни ка
• пре тр пи ште ту на свом те лу или код ко га
•до ђе до по гор ша ња ње го вог здрав. ста ња
– Не мо же се уна пред ис кљу чи ти или огра ни чи ти
– Утвр ђу је се – пре ма оп штим пра ви ли ма о од го вор-

но сти

Во ђе ње здрав стве не до ку мен та ци је и еви ден ци је:
– Оба ве зно
– Про пи са на са др жи на
– Овла шће ње за унос по да та ка
– Чу ва ње од нео вла шће ног при сту па, ко пи ра ња и зло-

у по тре бе
– Из ве шта ва ње над ле жних ор га на (пр вен стве но за-

во да за јав но здра вље)

МЕ ДИ ЦИН СКА ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА – уче шће у пре-
кр шај ним санк ци ја ма

Не до ста ци:
• не во ди се
• не са др жи про пи са не по дат ке
• по да ци ни су ове ре ни
• ни је обез бе ђе на
• и др

По ла зе ћи од основ ног на че ла ле кар ске ети ке – про-
фе си о нал ну де лат ност, што са ве сни је, по жр тво ва ни је, 
ху ма ни је и пре ма свом нај бо љем зна њу, по све ти ти за-
шти ти здра вља и ле че њу љу ди

Уну тра шња про ве ра ква ли те та струч ног ра да

Ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње:
– ко ми си ја за уна пре ђе ње ква ли те та ра да ( (у ЗУ)
– го ди шњи про грам про ве ре ква ли те та струч ног ра да
(ко ми си ја – осни вач)
– струч ни са вет (пра ти и ор га ни зу је спро во ђе ње)
– про ве ре (по про гра му и зах те ву)
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– из ве шта ва ња
– књи га еви ден ци је
– пред у зи ма ње ме ра (пред ла же их струч ни ру ко во-

ди лац, а на ла же ди рек тор од но сно осни вач)

Ин спек циј ски над зор:
Здрав стве на ин спек ци ја – здрав стве ни ин спек тор

Про пи са но:
• усло ви за при јем
• оба ве за иден ти фи ка ци је
• оба ве зе и овла шће ња у по ступ ку над зо ра (са мо-

стал ност и од го вор ност; са ве сно, не при стра сно, по ли-
тич ки не у трал но; чу ва ње слу жбе не тај не; нео ме та ност 
у ра ду; од у зи ма ње пред ме та и мед. до ку мен та ци је)

• овла шће ње за пре глед (ра зна до ку мен та ци ја; са-
слу ша ње и узи ма ње из ја ва; ре сур си за де лат ност; здрав-
стве на за шти та и пра ва па ци је на та, пред став ке; ме ре 
из ре че не про ве ром ква ли те та струч ног ра да)

За пи сник ин спек то ра:
– Пред ста вља јав ни до ку мент
– Има про пи са ну фор му
– Са др жи на лаз чи ње нич ног ста ња
– Мо же са др жа ва ти и усме но ре ше ње – на лог
– Основ је за управ не ме ре ин спек то ра

Управ не ме ре ин спек то ра:
– Ре ше ње
• о от кла ња њу не до ста та ка 
• са на ред бом
• о за бра на ма (при вре ме на и за бра на)
– Зах тев за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка
– При ја ве ЈТ-у
– Ман дат не ка зне

Овла шће ња здрав стве ног ин спек то ра
(у од но су са Ле кар ском ко мо ром):
1. Пред ла же ко мо ри од у зи ма ње ли цен це здрав стве-

ном рад ни ку из раз ло га про пи са них за ко ном

2. При вре ме но за бра њу је са мо стал ни рад здрав стве-
ном рад ни ку ко ме је над ле жна ко мо ра из ре кла јед ну 
од ди сци плин ских ме ра при вре ме не за бра не са мо стал-
ног ра да

3. За бра њу је са мо стал ни рад здрав стве ном рад ни ку 
ко ји ни је до био, од но сно об но вио ли цен цу за са мо стал-
ни рад или ко ме је ли цен ца од у зе та

4. До ста вља Ко мо ри чи ње ни це и са зна ња да је здрав-
стве ни рад ник сво јим чи ње њем или не чи ње њем из-
вр шио по вре ду про фе си о нал не ду жно сти или угле да 
чла на ко мо ре:

• по сту па ње у су прот но сти са од ред ба ма за ко на 
• по вре да етич ког ко дек са 
• не струч но оба вља ње здрав стве не де лат но сти или 

чи ње ње струч не гре шке 
• по на ша ње пре ма па ци јен ти ма, дру гим чла но ви

ма ко мо ре или тре ћим ли ци ма ко јим се вре ђа углед 
про фе си је

При каз до ста ве по да та ка 
из ме ђу ко мо ре и ин спек ци је
Оба ве ште ња о ко нач ним од лу ка ма су да ча сти за те-

же по вре де:
1. При вре ме но за бра њу је рад
2. За бра њу је рад

→ → → → → → → →→ → → →
КО МО РА         ИН СПЕК ЦИ ЈА
←← ←← ←← ←← ←← ←← ←

1. Од у зи ма ње ли цен це
• Пред лог за од у зи ма ње ли цен це
2.За бра њу је са мо стал ни рад
• Чи ње ни це од зна ча ја за ди сци плин ски по сту пак
Под лу пом за ко на и дру гих про пи са је да кле све: од 

осни ва ња и за све вре ме ра да и све што је сте или ни је 
ура ђе но за кљу чи ла је Је ли ца Ра ду ло вић, из Ми ни стар-
ства здра вља Ср би је.

је ли ца ра ду ло вић,
Министарство здравља Србије

Лекари су излагали ин те ре сант не те ме
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По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге,

Про шло је ско ро го ди ну да на од ка да сте на 
де мо крат ским из бо ри ма, из сво јих сре ди на иза-
бра ли сво је пред став ни ке у дру ги са зив ор га на 
и те ла Ле кар ске ко мо ре Ср би је. И као што при-
ли чи ча сним љу ди ма, у ових не ко ли ко ре до ва 
по ку ша ће мо да вас из ве сти мо ка ко смо ра ди-
ли и шта смо ура ди ли на ко рист свих ко ле га, и 
на по бољ ша њу по ло жа ја ле ка ра у Ср би ји и ле-
кар ства уоп ште.

У дру гом са зи ву, нај пре смо пот пу но тран спа-
рент но, на јав ном тен де ру оси гу ра ли све ле ка-
ре од про фе си о нал не од го вор но сти, за пе ри од 
од го ди ну да на. Оси гу ра ва ју ће дру штво ДДОР 
из Но вог Са да ће за сту па ти све ле ка ре у Ср би-
ји у слу ча је ви ма ка да се пред гра ђан ским су до-
ви ма тра жи на док на да ште те и пла ћа ти ште те 
пре, у то ку или на кра ју суд ских про це са. Ово 
оси гу ра ње је ко шта ло 19 ми ли о на ди на ра. Оси-
гу ра ни су сви ле ка ри ко ји има ју ли цен цу и ко-
ји ће ли цен цу до би ти од мар та 2011. до мар та 
2012. го ди не. Ово је пр ви пут у Ср би ји да су ле-
ка ри си стем ски оси гу ра ни од про фе си о нал не 
од го вор но сти.

Дру ги зна ча јан циљ ко ји смо по ста ви ли пред 
се бе био је да омо гу ћи мо што ве ћем бро ју ко ле га 
у Ср би ји да стек не основ на зна ња из ме ди цин-
ског пра ва, а исто вре ме но до би је и бо до ве у про-
це су КМЕ, пот пу но бес плат но, уз фи на сиј ску по-
др шку Ле кар ске ко мо ре Ср би је. У апри лу ме се цу 
је акре ди то ва но че ти ри кур са и два струч на са-
стан ка са ме ди ко ле гал ним те ме ма, а у ју ну ме-
се цу је ове кур се ве по ха ђа ло око 1200 ле ка ра, у 
Ва ље ву, Ло зни ци, Чач ку, Бе о гра ду и Сме де ре ву. 
Од сеп тем бра ме се ца ће се кур се ви орд жа ва ти у 
ви ше ме ста у Ср би ји.

Исто вре ме но је пре ко 300 ко ле га при су ство ва-
ло Сим по зи ју му о те ра пе ут ској ко му ни ка ци ји у 
Ни шу, на ко ме је осим зна ња из овог ва жног сег-
мен та кон ти ни у ра ног про фе си о нал ног раз во ја 
сте кло и бо до ве.

У јул ском акре ди та ци о ном ро ку акре ди то ва-
на су два кур са из обла сти ор то пе ди је, је дан из 
фи зи кал не ме ди ци не, ко ји ће та ко ђе би ти одр-
жа ни у ви ше гра до ва ши ром Ср би је.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је у ок то бру ор га ни зу је 
Да не Срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре, чи ји кон-
цепт об у хва та два ве ли ка ци ља: умре жа ва ње са 
ко ле га ма из ди ја спо ре са ве ли ким по тен ци ја-
лом ве за ним за раз ме ну струч ња ка, мо гућ но-
шћу уса вр ша ва ња на ших ко ле га у ино стран тву 
и раз ме ну зна ња. Дру ги циљ Кон фе рен ци је је 

да се пре ко је да на ест акре ди то ва них про гра-
ма кoнтиуране ме ди цин ске еду ка ци је, ко ле га-
ма у Ср би ји пред ста ве нај но ви ја зна ња са вре-
ме не стру ке и на у ке од стра не на ших ко ле га и 
њи хо вих са рад ни ка у ди ја спо ри, исто вре ме но 
у ви ше гра до ва у Ср би ји, из раз ли чи тих обла-
сти ме ди ци не. И ово ће би ти пот пу но бес плат-
но за ле ка ре, јер ће Ле кар ска ко мо ра фи на си-
ра ти ове до га ђа је.

И са да ма ло је зи ка број ки: за го ди ну да на смо 
уште де ли пре ко пет ми ли о на ди на ра на при ме-
ном За ко на о јав ним на бав ка ма за раз ли чи та 
до бра и услу ге. Про ме ном на чи на ди стри бу ци-
је „Гла сни ка“ при бли жи ли смо се сва ком ле ка-
ру у Ср би ји, пре ко ре ги о нал них кан це ла ри ја и 
уста но ва у ко ји ма ра де, а исто вре ме но уште де-
ли око де сет ми ли о на ди на ра.

Но вац ко ји чи ни основ ну суп стан цу, ико ји 
jeприкупљен 2007. го ди не при ли ком упи са ле-
ка ра у Ле кар ску ко мо ру Ср би је и ко ји је за лог 
на ше фи на сиј ске не за ви сно сти остао је са чу ван 
на ра чу ни ма.

Про ме ном ми ни стра здра вља, Ле кар ска ко-
мо ра Ср би је, ко нач но је на шла у Ми ни стар ству 
здра вља са го вор ни ка, уме сто про тив ни ка. Иако 
је још да лек пут до ис пу ње ња свих на ших оче-
ки ва ња, наш глас се слу ша и по шту је.

По стиг нут је до го вор око оба ве зно сти про то-
ко ла ле че ња, што је био зах тев Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је од 2007. го ди не. При кра ју је из ра да сту-
ди је из во дљи во сти, ве за не за укљу чи ва ње при-
ват ног сек то ра у си стем здрав стве не за шти те и 
здрав стве ног оси гу ра ња.

Из во је ва ли смо ве ли ку по бе ду ве за ну за пра во 
сва ког ле ка ра да ра ди до пун ски рад, ка ко у при-
ват ној прак си, та ко и у др жав ној уста но ви.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је при пре ма ана ли зу 
ме диј ских чла на ка ве за них за ле ка ре, у по след-
ње че ти ри го ди не, са ко јом ће мо иза ћи у јав ност 
и пред но ви нар ска удру же ња.

Сле де ћа го ди на би ће го ди на ка да ће мо се си-
стем ски ба ви ти свим про бле ми ма ве за ним за 
здра вље ле ка ра. Исто вре ме но ће мо на ста ви ти да 
се ба ви мо по ја ди нач ним про бле ми ма на ших ко-
ле га, али и дру штве ним ста ту сом на шег есна фа.

Сто га по зи вам све ко ле ге да узму ак тив но уче-
шће у свим на шим ак тив но сти ма, са сво јим иде-
ја ма, пред ло зи ма, су ге сти ја ма, да би смо и да ље 
на ста ви ли да ра ди мо за до бро бит стру ке у це ли-
ни, али и сва ког од на ших ко ле га по је ди нач но.

Прим др сци мед та тја на ра до са вље вић
ди рек тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је

ПО ВО ДОМ ПР ВИХ ГО ДИ НУ ДА НА РА ДА НО ВОГ СА ЗИ ВА 
СКУП ШТИ НЕ И ОР ГА НА ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ

Унапређивање
– трајни задатак
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П
о зна то је да ни при ват на сво ји на ни пред у зет-
ни штво у ко му ни зму и со ци ја ли зму ни су до-
бро до шли, по го то ву не у здрав ству, ко је је би ло 
јед но од осно ва, на ко јем су по чи ва ли ови си-

сте ми. Та ко смо и ми има ли си ту а ци ју да је при ва тан 
сек тор био за бра њен пре ко 30 го ди на. Пр ве ор ди на ци је 
су се по ја ви ле 1989. го ди не, да би до шли до то га да да нас 
од 30.196 ле ка ра у Ср би ји у при ват ном сек то ру је 2931, 
што је 9,7 од сто. Што се ти че Бе о гра да од 11. 010 ле ка ра, 
1806. је у при ват ном сек то ру што је 11 про це на та.

У Ср би ји има ле кар ских при ват них прав них су бје ка-
та 1200. У Бе о гра ду је 683 а од то га је ор ди на ци ја – 508 
(426 спе ци ја ли стич ких и 82. оп ште прак са), бол ни ца – 
60 (спе ци јал них 52. и осам оп штих), До мо ва здра вља – 
де вет, По ли кли ни ка – 74, За во да – 11, Ла ба ра то ри ја – 15. 
(Из вор: Ле кар ска ко мо ра, 2011)

У од но су на по дат ке Ле кар ске ко мо ре од пре три го-
ди не, број ле кар ских ор ди на ци ја се сма њио за 25 од сто, 
али се за то број ле ка ра у при ват ном сек то ру по ве ћао за 
20 од сто, што би се мо гло об ја сни ти да ма ли те шко оп-
ста ју у вре ме кри зе, и да се или за тва ра ју, или удру жу-
ју у ве ће ор га ни за ци о не об ли ке, ко ји са да за по шља ва-
ју ви ше ле ка ра.

Прав на ре гу ла ти ва као коч ни чар раз во ја

У овом тре нут ку има мо че ти ри при ват не здрав стве-
не уста но ве, ко је су акре ди то ва не (јед на оп шта бол ни-
ца, је дан дом здра вља, јед на апо те ка и јед на ла ба ра-
то ри ја). Јед на при ват на уста но ва има ме ђу на род ни 
стан дард ква ли те та ИСО 9001. Из гра ђе но је до ста но-
вих, мо дер них, до бро опре мље них обје ка та с од лич ном 
опре мом. Та ко чак јед на по ло ви на свих ну кле ар них 
маг нет них ре зо нан ци Ср би је је у при ват ном сек то ру 
и 1/3 свих ске не ра. 

Ако го во ри мо у ка квом је ста њу при ват но здрав ство 
са прав ног аспек та он да је раз вој овог сек то ра ишао, по 
мом ми шље њу, у три фа зе: Пр ва, у ко јој ско ро да ни је 
ни би ло прав не ре гу ла ти ве, где при ва тан сек тор ни је 
био ни пре по знат и где се по ку ша ва ло да се ор ди на ци-
је, по ли кли ни ке, свр ста ју у раз ли чи те при вред не су-
бјек те, од рад њи до пред у зе ћа. 

За тим до ла зи фа за ка да се по ја ви ла ре гу ла ти ва, али 
ко ја ни је би ла раз вој на, јер је би ла пре пу на ре стрик-
ци ја и огра ни че ња, да би до шла тре ћа фа за ко ја је би-
ла ак тив но про тив при ват ног сек то ра. То је фа за ка да 

је др жа ва по же ле ла да бу де пред у зет ник и да у др жав-
ним бол ни ца ма И до мо ви ма здра вља, у ве чер њим са-
ти ма, пра ви при ва тан по сао. 

Та да су пра ви при ват ни ци у здра ству пре по зна ти као 
кон ку рен ти. За бра њу је се до пун ски рад ве ли ком бро-
ју ле ка ра др жав ног сек то ра у при ват ном, за тим, сва ки 
про пуст у при ват ном до би ја ди мен зи је ме диј ског лин-
ча и ге не рал но ми ни стар ство не во ди ни ка кав ди ја лог 
и иг но ри ше по сто ја ње це лог при ват ног сек то ра. Кра-
јем 2010. го ди не, Ми ни стар по вла чи за бра ну до пун ског 
ра да, али и да ље је прав на ре гу ла ти ва та ква, да ко чи 

И обес хра бру је не са мо оног ко раз ми шља да ин ве сти-
ра и отво ри сво ју при ват ну прак су, већ и нас ко ји смо 
већ ду го у овом по слу. 

Ка да го во ри мо о фи нан си ра њу у при ват ном сек то-
ру, на ши па ци јен ти ка да ко ри сте услу ге пла ћа ју све из 
свог џе па, та ко да исту ствар пла ћа ју два пу та, јед ном 
ка да им се од у зи ма од пла те за оба ве зно здрав стве но 
оси гу ра ње и дру ги пут при ват ни ку. Ако зна мо да пре-
ко 30 од сто гра ђа на ко ри сти услу ге при ват ни ка, ви ди-
мо да за хва љу ју ћи по сто ја њу при ват ног сек то ра, Фонд 
здра стве ног оси гу ра ња пу но уште ди. 

Уго во ре са Фон дом оси гу ра ња има шест уста но ва ко-
је се ба ве ИВФ, јед на ба ро ко мо ра, јед на уста но ва за ди-
ја ли зу, јед на ПХ ла ба ро то ри ја, је дан ка би нет за маг нет-
ну ре зо нан цу. Про шле го ди не је при ват ни Бе о град ски 
КБЦ имао уго вор са РЗЗЗО за кар ди о ва ску лар не опе ра-
ци је док ове го ди не уго вор ни је об но вљен. 

За што укљу чи ти при ва тан сек тор?

Ни је ло ше да се под се ти мо да др жа ве у све ту до ла зе 
до сред ста ва за здра стве не услу ге, на два на чи на: По 
Бе ве ридговом мо де лу, где се из два ја из бу џе та, сви ма 
исто (та ко је у Ве ли кој Бри та ни ји, Дан ској, Хо лан ди ји, 
Шпа ни ји...) и по дру гом Би змар ко вом мо де лу, ко ји је 
на прин ци пу со ли дар но сти, одва ја се од пла та, стим да 
онај ко има ви ше, ње му се ви ше и узи ма (Ср би ја, Не-
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мач ка, Фран цу ска, Аустри ја…). Без об зи ра ка ко се до-
шло до нов ца, по пр вом или дру гом мо де лу, сву да по-
сто је основ ни па ке ти, ко ји ма су све услу ге по кри ве не 
и па ци јент ни ти ње го во до дат но здрав стве но оси гу ра-
ње ни шта не пла ћа. Тај основ ни па кет је у не ким зе-
мља ма ма ли и по кри ва са мо ур гент на ста ња, а не где 
је ве ли ки и „по кри ва“ ско ро све, ка ко је то у про шло-
сти би ло код нас и у дру гим со ци ја ли стич ким зе мља-
ма а са да углав ном у скан ди нав ским зе мја ма. Оста-
так тро шко ва, ако их има, за па ци јен та пла ћа до дат но 
при ват но здрав стве но оси гу ра ње или он сам ако не ма 
до дат но оси гу ра ње.

Ако по сма тра мо свет, при ват ни сек тор је по сле сло ма 
ко му ни зма, сву да ма ње или ви ше укљу чен у здра стве ни 
си стем и то под усло вом да ис пу ња ва усло ве и ако функ-
ци о ни ше по де фи ни са ним стан дар ди ма. Та ко у Аме ри-
ци је то пре ко 90 од сто од укуп ног бро ја здрав стве них 
уста но ва у при ват ном вла сни штву, у Не мач кој око 50 
про цен та, Фин ској 26 од сто, у Швај цар ској 19 од сто...

Ге не рал но по сто је два на чи на на ко ји се при ват ни 
сек тор укљу чу је: Или се рас пи ше тен дер за ре ци мо од-
ре ђе ни број опе ра ци ја, па ко по ну ди 
нај по вољ ни ју це ну (ми смо има ли та-
кву си ту а ци ју ка да је рас пи сан тен дер 
за од ре ђе ни број кар ди о ва ску лар них 
опе ра ци ја, ка да је тур ска бол ни ца до-
би ла је дан број опе ра ци ја да ура ди, а 
дру ги део при ват ни Бе о град ски КБЦ). 

Или се од ре ди це на услу ге, и па ци јент 
би ра где ће, код при ват ни ка или у др-
жав ној уста но ви, у свом гра ду или дру-
гом гра ду и ње гов но вац га пра ти. Не-
дав но су Сло вен ци до не ли за кон да у 
слу ча ју кар ди о ва ску лар них и ма лиг-
них бо ле сти па ци јент мо же да би ра где 
ће се ле чи ти на те ри то ри ји Сло ве ни је. 
Иста је си ту а ци ја и у Ма ке до ни ји с тим 
што се исти прин цип при ме њу је још ши-
ре, те на тај на чин па ци јент мо же би ра ти где ће ићи на 
по ро ђај, као и у пр мар ну за шти ту или на кар ди о хи рур-
шку ин тер вен ци ју. 

При ват не бол ни це ни чу и у Ру му ни ји и Бу гар ској и у 
мре жи су њи хо вог Фон да здрав стве ног оси гу ра ња. Нај бо-
љи је при мер ја пан ске бол ни це – То ку да у Со фи ји са 1000 
кре ве та ко ја је ком плет но укљу че на у си стем др жав ног 
оси гу ра ња Бу гар ске и па ци јент не пла ћа ни шта.

Здрав стве ни ту ри зам – раз вој на шан са

Код нас се са да не пот пи су ју уго вор са при ват ни ци-
ма чак и за оно што је у де фи ци ту и за шта по сто је ли-
сте че ка ња, као сто је НМР, ЦТ, ли то трип си ја, опе ра ци је 
ку ка, ко ле на, ка та рак те... При ват ни здрав стве ни сек тор 
ни ин ди рект но не ма при ступ нов цу Фон да, та ко при-
ват ник не мо же да отво ри бо ло ва ње, не мо же да на пи-
ше упут за спе ци ја ли стич ке пре гле де и дру ге услу ге у 
др жав ном сек то ру. Па ци јен те ша ље мо (а са њи ма и но-
вац) у Тур ску, Че шку, Швај цар ску, у њи хо ве при ват не 
бол ни це, та ко да ми уме сто да раз ви ја мо наш при ват-
ни сек тор, ко ји је сву да у све ту мо тор раз во ја дру штва, 
ми до при но си мо раз во ју дру гих зе ма ља И раз во ју свет-
ског здрав стве ног ту ри зма, ко ји је гло бал ни би знис „те-
жак“ пре ко 60 ми ли јар ди до ла ра го ди шње (по да ци из 
ча со пи са: Treatment Abroad).

Швај цар ска оства ри го ди шње са сво јих 129 при ват-
них бол ни ца и 8.000 кре ве та 3,4 ми ли јар де до ла ра, што 
је 18 од сто тр жи шног уде ла те бо га те зе мље. Ма ђар ска 
је у по след ње три го ди не уве ћа ла при вред ни раст ове 
ин ду стриј ске гра не за осам пу та и са мо од ден тал ног 
ту ри зма ге не ри ше 227 ми ли о на евра го ди шње. По ља-

ци су има ли 300.000 по се та здра стве них ту ри ста у 2009. 
го ди ни, а за Ин ди ју, Ма ле зи ју, Син га пур и да не при ча-
мо, то су зе мље ко је су са здрав ством на пра ви ле пра-
ви еко ном ски бум. 

У Ве ли кој Бри та ни ји сва ка 20 осо ба иде или пла ни ра 
да иде у дру гу зе мљу ра ди ме ди цин ске услу ге и они су 
та ко ре а ли зо ва ли 2,65 ми ли о на пу то ва ња ра ди ре ша-

ва ња здра стве них про бле ма. До шла су но ва вре ме на, 
сви су у по кре ту, и док то ри и па ци јен ти.

Има и до брих на го ве шта ја да и код нас по чи ње не-
што да се ме ња. Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Бе о гра да је 
не дав но ор га ни зо ва ла са ста нак на ко ме је по зва ла све 
при ват ни ке да до ста ве свој про па гад ни ма те ри јал, да 

би их на сај мо ви ма про мо ви са ли и по-
ку ша ли да по мог ну раз во ју здра стве ног 
ту ри зма и код нас. Ту ри стич ке аген ци-
је нас зо ву да бу де мо са њи ма део кла-
сте ра за раз вој ту ри зма Ср би је уоп ште. 
Ми се мо ра мо по хва ли ти да је про шле 
го ди не до шло из све та у Bel Medic око 
110 па ци је на та ра ди опе ра ци је, а за хва-
љу ју ћи про ме ту у де ви за ма са стра ним 
оси гу ра ва ју ћим ку ћа ма, свр ста ни смо 
у озбиљ ну, из во зну фир му. 

За и ста ми слим да ми у Ср би ји има мо 
ка па ци те те и по тен ци јал да се ухва ти-
мо у ко штац са про бле ми ма и да се так-
ми чи мо на свет ском тр жи шту. Пр во што 
се мо ра ура ди ти је ги љо ти на за ко на и 
про пи са ко ји ко че раз вој и оне мо гу ћа-

ва ју стра не и до ма ће ин ве сти ци је. То зна чи и сма њи ти и 
убр за ти ад ми ни стра ци ју и на пра ви ти ам би јент у ко јем 
се онај ко ин ве сти ра и за по шља ва љу де осе ћа си гур ни-
је и бо ље. Сле де ћи ко рак је та ко же ље на ре фор ма Фон-
да здра стве ног оси гу ра ња, са ја сно де фи ни са ним це на-
ма услу га као и да пла ћа ње пре ма пру жа о ци ма услу га 
бу де пре ма из вр ше ној услу зи. То је кључ на ствар и тек 
ка да се то ура ди би ће мо гу ће укљу чи ти при ват ни сек-
тор у мре жу Фон да здра стве ног оси гу ра ња.

За тим, нео п ход но је ра ди ти на ме диј ској афир ма ци-
ји ле кар ства, јер ка ко ће мо иза ћи на свет ску утак ми цу, 
ако са ми не це ни мо и не по др жа ва мо јед ни дру ге. Мо-
ра мо за јед нич ким на по ри ма на пра ви ти и имле мен-
ти ра ти во ди че до бре прак се ко ји ће сма њи ти мо гућ-
ност ле кар ске гре шке. Ако се она већ и де си, а де ша ва 
се сву да у све ту, мо ра мо на у чи ти И да се на нор ма лан 
на чин са њом но си мо. 

Ка жу да је и по ред свет ске еко ном ске кри зе по тен-
ци јал ра ста овог сек то ра ви ше од 20 од сто, што је ве ли-
ка шан са за све. И бо га те и ма ње бо га те зе мље не про-
пу шта ју да се бо ре за то тр жи ште и ула жу у овај сек тор, 
та ко је ре ци мо Ма ђар ска, са мо за раз вој ден тал ног ту-
ри зма из дво ји ла за 2011. го ди ну, 117 ми ли о на евра.

Ми слим да до ла зе вре ме на ка да ће мо схва ти ти да 
тре ба би ти по зи ти ван и кре а ти ван и ис ко ри сти ли све 
до бре стра не др жав ног и при ват ног здрав стве ног си сте-
ма, пра ви ти парт нер ства јав ног и при ват ног сек то ра, 
па уз све по сто је ће ту ри стич ке по тен ци ја ле ко је има-
мо, и ни ске це не, по ку ша ти се бо ри ти и би ти кон ку рен-
тан али не ви ше као уса мље ни по је дин ци, већ као ор-
га ни зо ван си стем и дру штво. 

 др ја сми на кне же вић

>>> Швајцарска са 129 приватних 
болница и 8.000 кревета годишње оствари 
3,4 милијарде долара, што је 18 одсто 
тржишног удела те земље <<<

Др Јасмина Кнежевић
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пи ше: Проф. др Дра ган Де лић 
пред сед ник Здрав стве ног 

са ве та Ср би је 

„Corruptio optimi pessima“
 (Кад се до бар чо век по ква ри, 
по ста је нај го ри):
 .

Ж
и ви мо и ра ди мо у вре ме ну ко је на ма, здрав-
стве нимм рад ни ци ма, ни је, у нај ма њу ру ку, 
на кло ње но (еуфе ми зам!). Жи ви мо и ра ди-
мо у вре ме ну у ко ме сва ко и сва шта мо же 

да на пи ше и ка же о здрав стве ним рад ни ци ма, од по-
лу и сти на до блас фе ми је, без трун ке за зо ра и лич не од-
го вор но сти. 

Жи ви мо и ра ди мо у вре ме ну у ко ме су по је ди ни ле-
ка ри за бо ра ви ли на основ не по ру ке Хи по кра то ве за-
кле тве, Ко декс про фе си о нал не ети ке ЛКС и су шти ну 
на ше про фе си је. 

Жи ви мо и ра ди мо у вре ме ну у ко ме је си стем вред но-
сти, мо рал них нор ми, етич ких при ци па и жр тво ва ња за 
дру ге по ста ло ана хро ни зам, ра ри тет и нео бич ност. 

Ка ко у овим, и ова квим вре ме ни ма, оста ти чо век и ле-
кар, до сле дан и не ко рум пи ран? Да ли је ко руп ци ја као 
об лик дру штве не па то ло ги је и ко ја, у су шти ни, пред ста-
вља мо рал но по ср ну ће по је ди на ца јер те жи ко ри сто љу-
бљу, сва ко днев ни ца на шег здрав стве ног си сте ма? 

Ка ко ис тр пе ти, а при том оста ти ми ран и до сто јан-
ствен, сву бу ји цу фрон тал ног, ис кљу чи вог и уоп ште ног 
на па да на све здрав стве не рад ни ке: „га ло пи ра ју ћа ко-
руп ци ја у здрав ству“, „при зна ње Вла де РС да је здрав-
ство нај ко рум пи ра ни ји сек тор“,„екс пло зи ја ко руп ци-

је у здрав ству“, „здрав стве на ма фи ја“, ка та стро фал ни 
кри ми нал“, итд. Уте ме ље ње за ове апо дик тич не ста во-
ве на ла зи се, из ме ђу оста лог, и у ре зул та ти ма мно го-
број них ан ке та, че сто не струч но (тен де ци зо но?) кон-
ци пи ра них и ре а ли зо ва них.

Је дан ван се риј ски ле кар, ин те лек ту ал на и мо рал на 
гро ма да срп ског здрав ства, ина че ди рек тор по зна те 
кли ни ке, по са ве то вао је ле ка ре да у ор ди на ци ји има ју 
увек и мла ђег ле ка ра и да ра де са по лу о тво ре ним вра-
ти ма ор ди на ци је. Ка да сам га упи тао „за што?“, до био 
сам од го вор ко ји ме је упла шио: „да нас сва ко мо же да 
уђе у ор ди на ци ју са нов цем у ко вер ти, оста ви је, а по-
сле ње га знаш ко до ла зи“. 

Ку да ми то иде мо? Да ли је при ча о 30 сре бр ња ка, 
при ча за сва вре ме на?

Узи мам се би за пра во, без та пи је на ап со лут ну исти ну, 
објек тив ност и не по гре ши вост, да из не сем сво је лич не 
ста во ве ко ји има ју сво је уте ме ље ње у 30-то го ди шњем 
ис ку ству и ра ду у здрав стве ном си сте му Ср би је:

Ап со лут но твр дим, да је ве ћи на здрав стве них рад ни-
ка, у ви ше де це ниј ским не мо гу ћим усло ви ма, са ве сно, 
од го вор но и струч но оба вља ла свој по сао. њи хо ва тр-
пе љи вост, па и жр тво ва ње, ни су ре зул тат њи хо ве на ив-
но сти и не ин фор ми са но сти, већ про из вод чвр стог убе-
ђе ња и ал тру зи ма.

Дежурни кривци

Бо јим се да су, да нас, здрав стве ни рад ни ци по ста ли 
де жур ни крив ци и гли не ни го лу бо ви за скре та ње па-
жње са озбиљ ни јих дру штве но-еко ном ско-по ли тич ких 
про бле ма, еви дент них фру стра ци ја и из ра жа ва ња не за-
до вољ ста ва (обич них) љу ди. Здрав стве ни си стем је по-
стао си гур но сни вен тил за пре те ћи еко ном ски и со ци-
јал ни бунт. При то ме, сва ко ме је ја сно да здрав стве не 
рад ни ке не ма ко да за шти ти, а ин ди ви ду ал на од бра на 
је Си зи фов по сао јер су здрав стве ни рад ни ци по ста ли 
„ло ши мом ци“ (у но ви на ма мо же те про чи та ти тер ми-
не и ети ке те: „уби це“, „ло по ви“, „тро ва чи“, „са рад ни ци 
нар ко ма фи је“, итд.).

КА КО ОСТА ТИ 
ЧО ВЕК И ЛЕ КАР
// УКО ЛИ КО СЕ УС ПО СТА ВИ ПРА ВИ СИ СТЕМ ВРЕД НО ВА њА И НА ГРА ЂИ ВА њА, 
ДО ПУН СКИ РАД ЗДРАВ СТВЕ НИХ РАД НИ КА ТРЕ БА ДА БУ ДЕ СА МО МУ ЗЕЈ СКА 
ПО СТАВ КА ЈЕД НОГ НЕ СРЕћ НОГ ВРЕ МЕ НА И ПО ГРЕ ШНОГ РЕ ШЕ њА 
// НАЈ БО ЉА ЗА ШТИ ТА ОД КО РУП ЦИ ЈЕ У ЗДРАВ СТВУ, ПРА ВИЛ НО И ОБЈЕК ТИВ НО 
ВРЕД НО ВА њЕ РА ДА И РЕ ЗУЛ ТА ТА РА ДА СВА КОГ ЗА ПО СЛЕ НОГ // ДА ЛИ ЈЕ ЈЕ РЕС 
ДА ВР ХУН СКИ КАР ДИО ИЛИ НЕ У РО ХИ РУРГ ТРЕ БА ДА ИМА ПЛА ТУ КАО 
ПИ ЛОТ ЈАТ-А, ИЛИ ДА СЕ СТРА У ИН ТЕ ЗИВ НОЈ НЕ ЗИ ИМА БАР ПЛА ТУ 
СЛУ ЖБЕ НИ ЦЕ У НА РОД НОЈ БАН ЦИ СР БИ ЈЕ? //

ко рУП Ци ја У здрав стве Ном си сте мУ 
ср би је: симП том иЛи бо Лест?  >>>>>
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Ко руп ци ја (пот ку пљи ва ње, под ми ћи ва ње, по ква ре-
ност, кри во тво ре ње), на рав но, по сто ји и у здрав стве ном 
си сте му Ср би је, али је те шко де фи ни са ти њен обим, ду-
би ну и ра ши ре ност. Ме ђу тим, ма кар би ла и сим бо лич-
на (нај ве ро ват ни је ни је), она ра за ра и рас та че су шти-
ну/ бит на ше све те про фе си је.

Она је сте ре а лан про блем, ни ма ње ни ви ше не го у 
дру гим си сте ми ма, али због зна ча ја здрав стве ног си-
сте ма, и не са мо због то га, она је за сту пље ни ја и на гла-
ше ни ја у свим сред стви ма ма сов не ко му ни ка ци је.

Ко руп ци ја ни је бо лест, она је са мо симп том (знак, 
обе леж је) јед ног не у ре ђе ног и бо ле сног дру штва. Упо ре-
дио бих то са по ви ше ном тем пе ра ту ром код озбиљ них 
ин фек тив них бо ле сти, или бо лом у тр бу ху код озбиљ-
них хи рур шких обо ље ња. Симп то ми се, по пра ви лу, ла-
ко пре по зна ју и укла ња ју, што увек не ва жи за основ-
ну бо лест. 

Же лим да на гла сим да ко руп ци ја има увек сво је ис-
хо ди ште/из во ри ште/упо ри ште и оно се, по пра ви лу, на-
ла зи у сфе ри уру ше не еко но ми је и не по што ва ња еко-
ном ских за ко ни то сти и пра ва. Ни је са вре ме но и упут но 
на во ди ти Кар ла Марк са, али и да нас при хва там ње гов 
став: „на чин про из вод ње ма те ри јал ног жи во та усло-
вља ва дру штве ни, по ли тич ки и ду хов ни про цес жи во та 
уоп ште. Не од ре ђу је свест љу ди њи хо во би ће, већ обр ну-
то, њи хо во дру штве но би ће од ре ђу је њи хо ву свест“. 

Уко ли ко при хва ти мо да је ко руп ци ја (ми то) сва ко-
днев ни ца у на шем здрав стве ном си сте му, по ста вља се 
пи та ње ка ко њу ис ко ре ни ти или ми ни ма ли зо ва ти ако 
се она ства ра и ге не ри ше у не ким дру гим обла сти ма. 
Ка ко оздра ви ти/из ле чи ти здрав стве ни си стем без ко-
ре ни тих и ква ли тет них про ме на у еко но ми ји, пра ву, 
по ли ти ци и у не ким дру гим вред ност ним си сте ми ма? 
Ка ко све то про ме ни ти ако се ми, као по је дин ци, не 
про ме ни мо? 

Губимо надарене генерације лекара

Па ли ја тив но ле че ње ко је от кла ња при вид но са мо 
спо ља шње зна ке бо ле сти, а не са му бо лест и њен узрок, 
че му су ле ка ри вич ни, је мо гу ће и, на жа лост, је ди но ре-
ал но и оства ри во у овом и ова квом вре ме ну. Раз мо три-
мо са мо не ке, ма ње-ви ше, ре ал не мо гућ но сти.

Искре но ве ру јем да је нај бо ља за шти та од ко руп ци-
је у здрав ству, пра вил но и објек тив но вред но ва ње ра да 
и ре зул та та ра да сва ког за по сле ног. Да ли је је рес ако 
ус твр дим да вр хун ски кар дио или не у ро хи рург тре ба 
да има пла ту као пи лот ЈАТ-а, или да се стра у ин те зив-
ној не зи има бар пла ту слу жбе ни це у На род ној бан-
ци Ср би је? Да ли је при хва тљи во да ле кар при мар не 
здрав стве не за шти те има пла ту као во зач у ГСП-у, уз 
сво по што ва ње и те про фе си је? Да ли је при хва тљи во 
да ле кар-спе ци ја ли ста, при ма ри јус, са ви ше де це ниј-
ским ис ку ством има ма њу пла ту од ма шин бра ва ра у 
нпр. Ко стол цу, Ла за рев цу, итд., уз сво по што ва ње и ове 
про фе си је. Да ли би ло где у све ту по сто ји сли чан си-
стем вред но ва ња ра да здрав стве них рад ни ка?

Уко ли ко се ус по ста ви пра ви си стем вред но ва ња и на-
гра ђи ва ња, до пун ски рад здрав стве них рад ни ка тре ба 
да бу де са мо му зеј ска по став ка јед ног не срећ ног вре ме-
на и по гре шног ре ше ња. Уво ђе њем дво смен ског ра да на 
се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу здрав стве не за шти-

те, та мо где је то мо гу ће и оправ да но, сма њи ле би се ли-
сте че ка ња и ели ми ни са ла мо гућ ност ко руп ци је. 

По ред то га, за по сли ли би нај бо ље мла де ле ка ре ко ји 
се са да спре ма ју за од ла зак у ино стран ство. По след њих 
го ди на, од го вор но твр дим, гу би мо из у зет но на да ре не 
ге не ра ци је мла дих ле ка ра, све стра но обра зо ва них, по-
ли гло та, ам би ци о зних, ин фор ма тич ки пи сме них, и то 
је ве ли ка тра ге ди ја Ср би је.

Искре но ве ру јем да ле ка ре тре ба ис кљу чи ти из свих 
про це са од лу чи ва ња ве за них за фи нан си је. Наш је за-
да так да до не се мо и усво ји мо док три нар не ста во ве у 
ди јаг но сти ци и ле че њу, пред ло жи мо са вре ме ну ор га-
ни за ци ју по сла или уво ђе ње но вих тех но ло ги ја, али у 
тен дер ским и дру гим ко ми си ја ма тре ба да се де и ра-
де не ке дру ге про фе си је, нрп. прав ни ци, еко но ми сти, 
ин же ње ри, ар хи тек те.

Нај е ле гант ни је и нај кон ци зни је је сте од ре ђе ње Свет-
ске бан ке из 2000. го ди не ко је ко руп ци ју мар ки ра као 
зло у по тре бу јав них овла шће ња ра ди сти ца ња лич не 
ко ри сти. Због то га се го во ри о нео п ход но сти ре ду ко ва-
ња дис кре ци о них овла шће ња ди рек то ра уз исто вре ме-
но уво ђе ње свих об ли ка од го вор но сти.

Укинути партијско кадровање

Ди рек то ри здрав стве них уста но ва, а по го то во чла-
но ви Управ них од бо ра, мо ра ју да пре у зму ве ћу од го-
вор ност у до но ше њу раз вој них пла но ва, ор га ни за ци-
ји по сла и кон тро ли из вр ше ња по ста вље них за да та ка, 
као и да по ве ду ра чу на о мо гу ћим по ја ва ма и ак те ри-
ма ко руп ци је. По је ди нач на и ко лек тив на од го вор ност, 
за све не пра вил но сти, мо ра да по ста не прак са и ме тод 
ра да. По ла зна осно ва за ове и ова кве про ме не је уки да-
ње пар тиј ског ка дри ра ња при из бо ру ди рек то ра и чла-
но ва Управ них од бо ра.

И на кра ју, за кон ску од го вор ност мо ра ју да по не су 
и они ко ји ну де ми то, ма шта ста ја ло иза те по ну де: 
за хвал ност, убе ђе ње или за блу да да је то нео п ход но и 
уоби ча је но, по гре шне и зло на мер не ин фор ма ци је, по-
гре шно ту ма че ње че ка ња за опе ра ци ју, про во ка ци ја, 
те сти ра ње, итд. Јед но став но, да ва ње и узи ма ње нов ца 
је не при хва тљи во и ка жњи во де ло! 

У све му то ме, са пра вом оче ку јем да по ли ци ја и прав-
ни си стем има ју исти од нос пре ма свим ак те ри ма у 
овом не ча сном по слу. При че да је не ким ле ка ри ма-
про фе со ри ма про гле да но кроз пр сте, а оне кру же у ле-
кар ским кру го ви ма, не до при но се ства ра њу ат мос фе ре 
прав де, јед на ко сти, не при хва тљи во сти и не ис пла ти во-
сти узи ма ња ми та, од но сно уче ство ва ња у ко руп ци ји.

Све ове ме ре зах те ва ју и бол не про ме не у еко но ми ји, 
по ли ти ци, си сте му вред но сти, кул ту ри, здрав стве ном 
си сте му....Ме ђу тим, conditio sine qua non за су штин ске 
про ме не је про ме на нас са мих, што је објек тив но нај-
те жи и фу ту ри стич ки циљ. Са дру ге стра не, ма штам о 

да ну ка да ће пар ти је на вла сти, пот пу но све сно и са 
чвр стим убе ђе њем, до не ти бол не и не по пу лар не, али је-
ди но ис прав не, про дук тив не и да ле ко ви де од лу ке, што 
ће нај ве ро ват ни је ре зул ти ра ти гу бит ком њи хо ве вла сти 
на на ред ним из бо ри ма, али ство ри ти све пред у сло ве 
за ис пу ње ње свих кри те ри ју ма за ула зак на ше зе мље 
у за јед ни цу ор га ни зо ва них, бо га тих, со ци јал но уре ђе-
них и здра во ра зум ских др жа ва Евро пе. 

Уто пи ја или ре ал на бу дућ ност, про це ни те са ми. //

>>> Ле ка ре тре ба ис кљу чи ти из свих 
про це са од лу чи ва ња ве за них за фи нан си је. 
У тен дер ским и дру гим ко ми си ја ма тре ба 
да се де и ра де не ке дру ге про фе си је <<<

>>> При че да је не ким ле ка ри ма- 
-про фе со ри ма про гле да но кроз пр сте не 
до при но се ства ра њу ат мос фе ре прав де... <<<
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I  ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1
ЛекарскакомораСрбије јеобавезна,независнаипрофесионална

организацијалекара–докторамедицине–којикаопрофесијууРепу
блициСрбијиобављајупословездравственеделатности.

Члан 2
Овим статутом Лекарске коморе Србије (у даљем тексту: Комора)

уређују се: назив, седиште, унутрашња организација и рад Коморе,
вршењеповеренихпословаиосталихзадатакаипослова,чланство,
органи Коморе, посредовање у споровима, стручна служба Коморе,
општиактиКоморе,финансирањеКомореидругапитањаодзначаја
зарадиорганизацијуКоморе.

Члан 3
НазивКомореје:ЛекарскакомораСрбије.
СкраћениназивКомореје:ЛКС.
СедиштеКоморејеуБеограду.
НазивКоморенаенглескомјезику:SERBIANMEDICALCHAMBER.
При комуницирању са иностранством користи се енглески језик и

називКоморенаенглескомјезику.

Члан 4
Комора је правно лице са правима, обавезама и одговорностима

утврђенимзакономиовимстатутом.
Управномкомуницирањуса трећимлицимаКомораиступа само

сталноинеограниченоусвојеимеизасвојрачун,азасвојеобавезе
одговарасвимсвојимсредствима.

Комораимаправодастичеимовинуиимовинскаправаидањима
самосталнорасполаже.

СредствазарадКомореобезбеђујусенаначинпрописанЗаконом
окоморамаздравственихрадника(удаљемтексту:Закон)иовимста
тутом.

Члан 5
КоморупредстављаизаступадиректорКоморе.

Члан 6
ПечатКоморе јеокруглогоблика,пречника32мм,сагрбомРепу

бликеСрбије у срединииисписанимтекстомнаћирилиципоободу:
РепубликаСрбија,ЛекарскакомораСрбије,Београд.

Пе чат Ко мо ре ко ри сти се у сва ко днев ном прав ном и фин сиј
ском про ме ту при ли ком ове ре до ку ме на та ко је пот пи су је ди рек
тор Ко мо ре и дру гих до ку ме на та ко је до не су ор га наи Ко мо ре.

За чу ва ње пе ча та од го во ран је Се кре тар ко мо ре.
Број пе ча та и њи хо во ко ришћње утвр ђу је се од лу ком ди рек то

ра Ко мо ре. 
ШтамбиљКоморе јеправоугаоногобликавеличине55x25ммса

истимтекстомнаћирилицикаоипечат,садодаткомпросторазаброј
деловодногпротоколаидатум.

Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре има ју свој пе чат, окру глог об ли ка, 
преч ни ка 32 мм, са гр бом Ре пу бли ке Ср би је у сре ди ни и ис пи са
ним тек стом на ћи ри ли ци по обо ду, и то:

1) Ре пу бли ка Ср би ја, Ле кар ска ко мо ра Ср би је, Ре ги о нал на ле
кар ска ко мо ра Бе о гра да, Бе о град,

2)Ре пу бли ка Ср би ја, Ле кар ска ко мо ра Ср би је, Ре ги о нал на ле
кар ска ко мо ра Вој во ди не, Но ви Сад,

3)РепубликаСрбија,ЛекарскакомораСрбије,Регионалналекарска
коморазајугоисточнуСрбију,Ниш,

4)РепубликаСрбија,ЛекарскакомораСрбије,Регионалналекарска
коморазацентралнуизападнуСрбију,Крагујевац,

5)РепубликаСрбија,ЛекарскакомораСрбије,Регионалналекарска
комораКосоваиМетохије,КосовскаМитровица.

Комораимазнак,логотипизаставу.За ства Ле кар ске ко мо ре Ср
би је има ди мен зи је 150x95 цм, са зна ком Ле кар ске ко мо ре у сре
ди ни ни, ве ли чи не 36x36 цм, са бе лом под ло гом.

За ста ва ле кар ске ко мо ре Ср би је ко ри сти се у слу жбе ним про
сто ри ја ма ЛКС.

СкупштинаЛекарскекомореСрбијенаЧетвртојредов
нојседнициусвојилајеједногласноОдлуку,подтачком3.
Дневног реда, у вези израде текста предлога Измена и
допунаСтатутаЛекарскекомореСрбијеиорганизовања
јавнерасправеуЛекарскојкомориСрбијеирегионалним
лекарскимкоморама,понаведеномпредлогу,којијеизра
дилаКомисијазаизменуидопунуСтатутаЛКСито:

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је Комисија за измене и допуне
СтатутаЛекарскекомореСрбијеурадилапредлогиз
менаидопунаСтатутаЛекарскекомореСрбије.

ПонаведеномпредлогуОДРЕЂУЈЕСЕрокзајавнурас
правукојапочиње23.маја2011.годинеидатраједо01.
октобра2011.године.

ОваКомисијатребадазаседа15.октобра2011.годи
неидауградипримедбеизјавнерасправеунацртовог
текстадо01.новембра2011.године.

СкупштинаЛекарскекомореСрбијетребадазаседа
идаодлучујеоусвајањуовихИзменаидопунаСтатута
ЛекарскекомореСрбијеупериодуод15.новембрадо01.
децембра2011.године.
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ЗнакКоморејестаризнакСрпскоглекарскогдруштваиз1901.године.
ЗнакКоморејезаштићен.
Комораимагласилосаграфичкимзнакомкојизаштићен.
Ко мо ра про сла вља кр сну сла ву Све ти Вра чи.

Члан 7
РадКомореињенихорганајејаван.

II  УНУ ТРА ШЊА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА КО МО РЕ

Члан 8
ЛекарскакомораСрбијевршиповеренепословеиосталезадаткеи

пословепредвиђенезакономиовимстатутомпосредствомсвојихор
ганаиорганасвојихогранака.

ОгранциКоморесурегионалнекомореЛекарскекомореСрбије(у 
да љем тек сту: ре ги о нал не ко мо ре).

Огран ци Ко мо реРегионалне коморе су основни облик територи
јалногорганизовањаиповезивањачланова,установљенерадинепо
средногостваривањациљеваизадатакаКомореизаједничкихинте
ресачланованаподручјунадлежностирегионалнекоморе.

УсаставуЛекарске комореСрбијесу:
1) Ле кар ска ко мо ра Ср би је – РегионалналекарскакомораБеограда;
2) Ле кар ска ко мо ра Ср би је – РегионалналекарскакомораВојво

динесаседиштемуНовомСаду;
3) Ле кар ска ко мо ра Ср би је – Регионалналекарскакоморазајуго

источнуСрбијусаседиштемуНишу;
4) Ле кар ска ко мо ра Ср би је – Регионалналекарскакоморазацен

тралнуизападнуСрбијусаседиштемуКрагујевцу;
5) Ле кар ска ко мо ра Ср би је – РегионалналекарскакомораКосова

иМетохијесаседиштемуКосовскојМитровици.

Члан 9
Подручјарегионалнихлекарскихкомораизпретходногчланачине

општине:
1) затериторијуЛекарскекомореБеоградасвеопштиненатерито

ријиградаБеограда.
2) затериторијуЛекарскекомореВојводинесвеопштиненатерито

ријиАутономнепокрајинеВојводине.
3) затериторијуЛекарскекоморејугоисточнеСрбијеопштине:По

жаревац,Голубац,ВеликоГрадиште,МалоЦрниће,Жабари,Петровац
на Млави, Неготин, Кладово, Мајданпек, Кучево, Жагубица, Зајечар,
Бор, Књажевац, Бољевац, Сврљиг, Алексинац, Соко Бања, Ражањ,
Ниш,Пирот,БелаПаланка,Димитровград,Бабушница,Лесковац,Бој
ник, Лебане, Медвеђа, Гаджин Хан, Власотинце, Врање, Бујановац,
ВладичинХан,Сурдулица,Трговиште,Босилеград,ЦрнаТрава,Пре
шево,Крушевац,Ћићевац,Варварин,Александровац,Брус,Прокупље,
Куршумлија,Дољевац,Мерошина,Житорађа,Блаце;

4) затериторијуЛекарскекоморецентралнеизападнеСрбијеоп
штине: Смедерево, Смедеревска Паланка, Велика Плана, Богатић,
Шабац,Владимирци,Лозница,Коцељева,Уб,Крупањ,Лајковац,Мали
Зворник,Осечина,Ваљево,Лјубовија,Мионица,Аранђеловац,Топола,
Рача,Баточина,Свилајнац,Крагујевац,Кнић,Ћуприја,Јагодина,Гор
њиМилановац,Косјерић,БајинаБашта,Пожега,Чачак,Ужице,Чаје
тина,Рековац,Параћин,Ла по во, Де спо то вац,(Варварин),бри ше се 
Лучани, Ариље, Краљево, Врњачка Бања,Трстеник, Ивањица, Нова
Варош,Прибој,Пријепоље,Сјеница,Рашка,НовиПазар,ТутиниЛјиг;

5) затериторијуЛекарскекомореКосоваиМетохијесвеопштинена
територијиАутономнепокрајинеКосовоиМетохија.

Регионалнекоморе,радиштоквалитетниједецентрализацијесвојих
активностимогуформирати,напредлогчланстванасвојимтеритори
јама,одређенбројканцеларијарегионалнихкомораузависностиод
потребачланстваиматеријалнихмогућностирегионалнихкомора.

III  ПО СЛО ВИ И ЗА ДА ЦИ КО МО РЕ

Поверенипослови
Члан 10

Комораобављаследећеповеренепословекаојавнаовлашћења:

1) доносиКодексмедицинскеетикеКоморе;
2) вршиупислекарауКоморуииздајечланскукарту;
3) издаје,обнављаиодузимаодобрењезасамосталнирад(удаљем

тексту:лиценца)члановимаКоморенаосновучл.190–198.Законао
здравственојзаштити;

4) водиименикечлановаКоморе;
5) водицентралнуевиденцијусвихчлановаКоморе;
6) водиИменикоиздатим,обновљенимиодузетимлиценцама;
7) водиИменикизреченихдисциплинскихмерачлановимаКоморе;
8) утврђујевисинумесечнечланаринезачлановеКоморе;
9) утврђујеједнократниизноснакнадезауписуИменикКоморе;
10) утврђујеизноснакнадезаиздавањеиобнављањелиценце;
11) утврђујеизноснакнадезаиздавањеизвода,уверењаипотврда

изевиденцијакојеКомораводи;
12) организујесудовечастиКоморе;
13) посредујеуспоровимаизмеђучлановаКомореиизмеђучлано

ваКомореипацијената;
14) издајеизводеизИменикаКоморе;
15) издајеуверењаипотврдеочињеницамаокојимаводиевиден

цију,акојепредстављајујавнеисправе;
16) издајеидентификационибројчлановимаКоморе.

ПоверенепословеорганиКомореиорганирегионалнихкоморавр
шепопоступкупрописаномуЗаконуоопштемуправномпоступку,ако
закономниједрукчијеодређено.

ЗавршењеповеренихпословаКоморадоносиправилнике.
Комораводипосебнеевиденцијезалекаренастажу,лекареопште

медицине,лекаренаспецијализацији,лекареспецијалистеиужеспе
цијалисте,узпосебнуевиденцијучланстваудржавнојпраксииприват
нојпраксииевиденцијупочаснихчланова.

ЕвиденцијачланстваиименицичлановаКомореводесекаокњиге
икаозбирподатакаукњиженихелектронскимпутем.

Подациизкњигеуписанихчлановаиподациуелектронскојобради
морајубитиидентични.

Идентификационибројизтачке16.овогчланамораодговаратибро
јуподкојимјечлануписануИменикКоморе.

НасвеодредбеовогчланасагласностдајеминистарствоРепублике
Србијенадлежнозапословездравља.

Одлукеизстава1.тач.8),9),10)и11)овогчланаобјављујусеугла
сникуКомореи„СлужбеномгласникуРепубликеСрбије“.

(IV) – бри ше се ОСТА ЛИ ПО СЛО ВИ И ЗА ДА ЦИ КО МО РЕ

Члан 11
Поредпословаизчлана10.којеКомораобављакаоповерене,Ко

мора:
1) штитипрофесионалнеинтереселекара;
2) водирачунаоугледулекара;
3) разматраначинеунапређењаусловазаобављањездравствене

делатности;
4) усарадњисамедицинскимфакултетима,Српскимлекарскимдру

штвомидругимстручнимудружењимакоординираконтинуиранумеди
цинскуедукацијучлановаКоморе,а има ју ћи у ви ду пред ло ге и ини
ци ја ти ве ре ги нал них ко мо ра;

5) водиевиденцијуприкупљенихбодовауоквируконтинуиранееду
кацијечлановаКоморенеопходнихзаобнављањелиценце,а пре ма по
да ци ма до ста вље ним од стра не Ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра; 

6) дајемишљењеопризнавањудипломаидругихстручнихинауч
нихстепенаобразовањалекара,странихдржављана,стеченихуино
странству;

7) покрећеиницијативузаутврђивањепрофесионалнихстандардау
струцирадиунапређењаздравственезаштитеу скла ду са пред ло зи
ма ре ги о нал них ко мо ра;

8) покреће иницијативу за уређивање начина обављања приправ
ничкогстажаиполагањастручногиспита;

9) покрећеиницијативузаодређивањеусловакојеморајуиспуња
ватидржавнездравственеустановеиприватнапраксазаобављање
приправничкогиспецијалистичкогстажа;
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10) покреће иницијативу за доношење закона, прописа, уредби и
правилникауобластиздравственезаштитеиздравственогосигурања;

11) покрећеиницијативуипредузимамерезаосигурањечланова
Комореодлекарскегрешкекодносиоцаосигурања.

12) покреће иницијативу за припрему норматива и критеријума за
проценувредностипословаулекарскојпраксиипрепоручујеминимал
неценеуслугалекараудржавнојиприватнојпракси;

13) уциљузаштитечлановаКоморереагујенанеоправданеинеуте
мељенеизјавеусредствимајавногинформисања;

14) оснивањемпосебнихфондовапомажесвојимчлановимаињи
ховимпородицама;

15) препоручујечлановимаКомореначинобавештавањаграђанао
врстама,облицимаиметодамаздравственезаштитеипокрећеиници
јативузапредузимањемерапредвиђенихЗакономоздравственојза
штитиуслучајунедозвољеногрекламирањаздравственеделатности,
анаиницијативурегионалнихлекарскихкомора;

16) дајемишљењезадобијањеназивапримаријусчлановимаКомо
реускладусаЗакономоздравственојзаштити;

17) заступаинтересечлановаКомореуприватнојпраксикодзакљу
чивањауговорасаорганизацијамаздравственогосигурања;

18) сарађује са одговарајућим министарствима, секретаријатима и
државниморганимарадиостварењасвојихциљеваизадатакаиуна
пређењаздравственезаштите;

19) сарађујесакоморомстоматолога,ко мо ром ме ди цин ских се
ста ра и здрав стве них тех ни ча ра,фармацеутаикоморомбиохемича
раСрбијерадиостваривањазаједничкихинтересаукоординацијина
доследномпоштовањуЗаконаоздравственојзаштити;

20) остварујемеђународнусарадњусалекарскимкоморамауино
странству;

21) издаје своје гласило, часописе, књиге и друге публикације из
областиздравственезаштитеирадаКоморе;

22) усва ја пред лог ли сте над зор ни ка за ре дов ну и ван ред ну 
про ве ру струч ног ра да на 1) пред лог ре ги о нал них ко мо ра;

23) пред у зи ма ме ре за су зби ја ње на дри ле кар ства;
24) обављаидругепословеускладусазакономиовимстатутом.

Регионалне лекарске коморе обављају као поверене задатке Ко
море:

1)прате,разматрајуидајумишљењечлановимаоалтернативним
начинималечењаинадрилекарству;

2)пратестањезапосленостилекараидајупредлогезањиховоза
пошљавање;

3)предузимамереуциљусузбијањарадалекараувиду„сиве“еко
номије

4)пружастручнупомоћчлановимаКоморе;
5)предлажулистунадзорника,сатериторијерегионалнекоморе,за

редовнуиванреднуспољнупроверуквалитетастручнограда,ускладуса
закономкојимсеуређујездравственазаштита,анаусвајањеКомори;

6)водиевиденцијучлановаКоморекојиобављајуприватнупраксу,а
којисууписаниу7)регистарнадлежногоргана,ускладусазаконом;

8)обављајуидругепословеускладусаЗакономиСтатутомКоморе.

ЧЛАНСТВО

IV  ЧЛАН СТВО

Члан 12
ЧланствоуКоморијечаст,правоиобавезазасвелекарекојиоба

вљају професију здравствене делатности у државним здравственим
установама,приватнојлекарскојпракси,установамасоцијалнезашти
те,заводимазаизвршењезатворскихсанкција,удржавниморганима,
намедицинскимфакултетима,односноушколамаздравственеструке,
амбулантамамедицинерада,каоиудругимустановамагдесеобавља
здравственаделатностускладусаЗакономоздравственојзаштити.

Комораосимредовнихчлановаизстава1.овогчланаима(и)поча
снечланове, до бро вољ не чла но ве и чла но ве до на то ре.

Почасничлановисулицакојасупосебнодопринеларазвојуиорга
низацијимедицинскеструкеилилицакојасудалаизузетандопринос
раду,циљевимаизадацимаКоморе,азапочаснечлановесуизабрана

одлукомскупштинеКоморенапредлогУправногодбораКоморе,без
правадабирајуидабудубираниуорганеителаКоморе,из у зев у са
став Су до ва ча сти Ко мо ре и за за ме ни ке ди сци плин ских ту жи ла
ца Ко мо ре. По ча сни чла но ви ни су у оба ве зи да пла ћа ју чла на ри ну 
и не мо гу до би ти ли цен цу.

До бро вољ ни чла но ви су ле ка ри ко ји ни су у оба ве зи да бу ду 
чла но ви Ко мо ре: не за по сле ни, ле ка ри ко ји не оба вља ју као про
фе си ју по сло ве здрав стве не де лат но сти, ле ка ри ко ји су у пен зи ји 
а ни су рад но ан га жо ва ни и ле ка ри др жа вља ни РС ко ји жи ве и ра
де у ино стран ству. До бро вољ ни чла но ви су у оба ве зи да пла ћа ју 
чла на ри ну, не мо гу до би ти ли цен цу и не мо гу би ра ти и би ти би ра
ни за ор га не и те ла Ко мо ре и ре ги о нал них ко мо ра.

Члан 13
ЗахтевзауписучланствоКомореподносисеуписменојформииз

вршном одбору регионалне коморе на чијој територији надлежности
чланКомореима пре би ва ли ште,апремаПравилникуовођењуцен
тралнеевиденцијеиПравилникуовођењуИменикачлановаКоморе

(Извршниодборрегионалнекомореможе,послужбенојдужности,
проверитиподаткеокандидату.) бри ше се

Ре ги о нал на ко мо ра мо же, по слу жбе ној ду жно сти, про ве ри ти 
по дат ке о кан ди да ту.

Усло ви за упис у Име ник и из дав ње ли цен це стра ним др жа вља
ни ма уре ди ће сеПра вил ни ком.

(Држављаниндругедржаве,којипоправутедржавеиспуњаваусло
везабављењелекарскомделатношћу,имаправонарадуРепублици
Србијиуззнањесрпскогјезика,уписуИменикКомореидобијањели
ценце,узосталаправилаопризнавањудипломе.) бри ше се.

Члан 14
Пред сед ник (Извршниодбор)бри ше серегионалнекомореможеда

одбијезахтевизчлана13.став1.овогстатутааконисуиспуњениуслови
изЗаконаоздравственојзаштити,Правилникаовођењуцентралнееви
денцијеиПравилникаовођењуИменикачлановаКомореиовогстатута.

Пред сед ник ре ги о нал не ко мо ре ре ше њем од лу чу је о зах те ву за 
упис у Име ник Ком но ре у ро ку ко ји не мо же би ти ду жи од 15 да на 
од под но ше ња зах те ва. – пред лог рлк цзс

Пред сед ник ре ги о нал не ко мо ре мо же да од би је зах тев из чла
на 13. Став 1. Овог Ста ту та ако ни су ис пу ње ни усло ви из За ко на о 
здра ав стве ној за шти ти, Пра вил ни ку о во ђе њу цен трал не еви ден
ци је и Пра вил ни ка о упи су и во ђе њу Име ни ка чла но ва Ко мо ре и 
овог Ста ту та. пред лог рлк цзс

Жал ба на ре ше ње из ста ва 1. и 2. овог чла на под но си се Управ
ном од бо ру у ро ку од 15 да на од при је ма ре ше ња.

О не ја сним и спор ним зах те ви ма за упис од лу чу је Из вр шни од
бор ре ги о нал не ко мо ре.

Члан 15
(ПодносилацзахтевазауписуИменикКомореимаправодапрису

ствујеседнициизвршногодборарегионалнекоморенакојојсеодлучу
јеоњеговомзахтевуидапоодобрењупредседавајућегдајепотребна
усменаобјашњењаипредлоге.

Упоступкувећањаигласањаискљученајејавност.)бри са ти
Пред сед ник ре ги о нал не ко мо ре ре ше њем утвр ђу је по сто ја ње 

усло ва за из да ва ње ли цен це.
Жал ба на ре ше ње из ста ва 1. и 2. овог чла на под но си се Управ

ном од бо ру у ро ку од 15 да на од да на при је ма ре ше ња.

Члан 16
(Извршни одбор регионалне коморе одлучује о захтеву за упис и

утврђујепостојањеусловазаиздавањелиценцеиуписуИменикКомо
реурокукојинеможебитидужиод15данаодподношењазахтева.

НаосновуконачногрешењапоуписууИмениккоморе,директор
Коморедоносирешењеоиздавањулиценце.

Решењеиз става2. овогчлана коначно је у управномпоступкуи
противњегасеможепокренутиуправниспор.

Лиценцасеиздајезапериододседамгодина,аобнављасепрема
Правилникуоиздавању,продужавањуиодузимањулиценцииЗакону
оздравственојзаштити.
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Комораћепоништитиуписилиценцуакосенакнадноутврдидаза
уписнисупостојалипрописаниуслови.

РегионалнекоморедостављајуКоморимесечнеизвештајеоизвр
шенимуписимауИменикрадивођењацентралнеевиденцијелекара
уРепублици.) бри са ти

Ди рек тор Ко мо ре до но си ре ше ње о из да ва њу ли цен це на осно
ву ко нач ног ре ше ња пред сед ни ка Ре ги о нал не ко мо ре о по сто ја њу 
усло ва за из да ва ње ли цен це.

Ре ше ње из ста ва 1. Овог чла на ко нач но је у управ ном по ступ ку 
и про ив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор.

Ли цен ца се из да је за пе рид од 7 го ди на, а об на вља се пре ма 
Пра вил ни ку о бли жим усло ви ма за из да ва ње, об на вља ње и од у
зи ма ње ли цен ци и За ко ну о здрав стве ној за шти ти.

Ко мо ра ће ре ше њем по ни шти ти упис и ли цен цу ако се на кнад
но утвр ди да за упис ни супо сто ја ли про пи са ни усло ви.

Ре ги о нал не ко мо ре до ста вља ју Ко мо ри ме сеч не из ве шта је о 
из вр ше ним упи си ма у Име ник ра ди во ђе ња цен ра ле еви ден ци је 
ле ка ра у Ре пу бли ци. 

Члан 17
Лекар чији је захтев за упис у Именик и издавање лиценце усво

јен,дужанједа(урокуод30дана)–бри са типредпредседникомили
чланомИзвршногодборарегионалнекоморекогапредседникодреди,
положизаклетву.

Заклетвасеполажечитањемипотписивањемтекстазаклетве.
Текстзаклетвегласи:
„Заклињемседаћулекарскуделатностобављатистручноисавесно

идаћусеусвомрадупридржаватисвихправилалекарскепрофесије,
законаидругихпрописа,СтатутаКомореиКодексамедицинскеетике
Коморе.“

Након полагања заклетве лекару се уру чу је (уписује у Именик и
уручујумусе:решењеоуписууИменикКоморе,)бри са тилиценца,
примеракСтатута,примеракКодексамедицинскеетикеичланскакар
таКоморе.

Члан 18
Члановикоморедужнисуданадлежноморганурегионалнекоморе

пријавесвепроменекојесубитнезауписуИмениккаоидругебитне
чињениценеопходнезарадКомореурокуод30данаодсазнањаза
тепромене,односнопроменачињенице.

Члан 19
Ре дов ниЧлановиКомореимајуследећаправа:
1)дасебавепрофесијомзакојусустеклилиценцу;
2)дабирајуибудубираниуорганеиосталараднателаКоморе;
3)дапостављајуиразматрајусвапитањаизделатностиКомореса

циљемдасеунапређујелекарскапраксаирадКоморе;
4)даучествујуудоношењупрограмаиплановарадаКоморе;
5)данепосредно,илипосредствомсвојихпредставникауорганима

Коморе,дајупредлогеиизносемишљењарадизаштитеопштегипоједи
начногинтересауобављањулекарскепраксеиунапређењаздравства;

6)дакористестручне,пословнеидругеинформацијекојимараспо
лажеКомора;

7)дакористесвеповластицекојеКоморауговорисадругимправним
ифизичкимлицима;

8)дакористематеријалнупомоћизпосебногфондаКоморезауза
јамнупомоћчлановимаКоморе;

9)дакористеактивностКомореутражењузапослења;
10)дадобијајубесплатногласилоКоморе.

Члан 20
Ре дов ниЧлановиКомореимајуследећеобавезе:
1)дапоштујуСтатутиКодексмедицинскеетике;
2)даположезаклетву;
3)даактивноучествујуурадуКоморе;
4) да поштују професионалне стандарде и нормативе здравствене

делатности;
5)дасталнопратедостигнућаумедицини;
6)даиспуњавајуобавезеуорганимаителимаКомореукојасуиза

брани;

7)даобавештавајуКоморуосвимподацимакојипрописујуактиКо
море;

8)дауредноплаћајучланаринуКомори;
9)да на зах тев Пред сед ни ка ре ги о нал не ко мо ре или Из вр шног 

од бо ра до ста ви до каз ре ги о нал ној ко мо ри до каз о пла ће ној чла
на ри ни, за по след ње три го ди не.

Члан 21
Чланстворедовнимчлановимапрестаје:
1)наосновузахтевачлана,одданадостављањарешењаобрисању

изИменикаКоморе;
2)лишењемпословнеспособности,одданаправноснажностиодлу

кеолишењупословнеспособности;
3)изрицањеммереВрховногсудачастиКомореоодузимањулицен

це,одданаконачностиодлукеВрховногсудачасти;
4)неплаћањемчланаринешест ме се циутокуједне(календарске)

године,одданаупи сауИме никКо мо ре, наконистекатегодине;
5)смрћучланаКоморе.

Члан 22
РешењеоодузимањулиценцедоносидиректорКоморе.
РешењеобрисањуизИменикаКоморедоносипредседникрегио

налнекоморе.
Члан 23

ЧланКоморе,којемјепресталочланство,дужанједаурокуод15
данаКоморипредачланскукартуиличнипечат.

Услучајудаихнепредаутомроку,решењеоодузимањулиценцеи
престанкучланстваобјављујесеугласилуКоморе.

V  ОР ГА НИ КО МО РЕ

Члан 24
ОрганиКоморесу:
1)Скупштина
2)Управниодбор
3)директоридвапомоћникадиректора
4)Етичкиодбор
5)посебниодбори
6)судовичасти
7)ди сци плин ски ту жи о ци
8)Надзорниодбор
9)Комисијазапосредовање

Члан 25
СкупштинаКоморебираизредовасвојихчланова:
1)председникаидвапотпредседникаСкупштине;
2)чланове,председникаидвапотпредседникаУправногодбора;
3)директораКомореидвапомоћникадиректора;
4)председника,заменикапредседникаичлановеНадзорногодбора.
МандатчлановаорганаКоморејечетиригодине.
ВршењесвихфункцијауорганимаКоморејепочасноибесплатно. 

бри са ти
НакнадаматеријалнихтрошковачлановимаКоморе,као и на кна да 

за рад чла но ви ма ор га на Ко мо ре уре ђу је се Пра вил ни ком,којидо
носиСкупштинаКоморе.

Директор,члановиУправногодбораиНадзорногодборанемогуби
тилицаизабрана,постављенаилиименовананафункцијуудржавним
органима,органиматериторијалнеаутономијеилилокалнесамоупра
ве, органима управљања или пословања високошколских установа,
Српскоглекарскогдруштва,ДруштвалекараВојводинеиДруштвале
караКосоваиМетохије,органимаудружењаздравственихустановаи
другихудружењаздравственихрадника.

РуководећафункцијауорганимаКоморенијеспојивасафункцијама
уполитичкимпартијама,очемукандидатзаруководећуфункцијууор
ганимаКомореприлажеписменуизјаву.

НачинизбораиопозиваиначинрадаорганаКомореближесеуре
ђујуправилником.

ПротивконачнеодлукеорганаКомореможесепокренутиуправни
спор.
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Члан 26
СкупштинајенајвишиорганКоморекојивршисваправаиобавезе

предвиђенезакономиовимстатутом.
Од лу ке и ак ти ор га на Ко мо ре и ор га на ре ги о нал них ко мо ра мо

ра ју би ти у скла ду са За ко ном, Ста ту том и од лу ка ма Скуп шти не 
Ко мо ре. 

НачинизбораделегатаСкупштинеЛекарскекомореСрбијеиделе
гатаскупштинарегионалнихлекарскихкомораутврђујесенаоснову
Правилникаопоступкукандидовања,начинуизбораиопозиваделе
гатаСкупштинеидругихорганаЛекарскекомореСрбијеиделегата
скупштинаидругихорганарегионалнихлекарскихкоморауњеномса
ставу,којидоносиСкупштинаКоморе.

ДелегатиСкупштинеЛКСсебирајупопринципудасена300упи
санихчлановаКомореиздржавнихздравственихустановабираједан
делегатСкупштинеЛКС.

ДелегатиСкупштинеЛКСизприватнепраксебирајусепопринципу
дасена100уписанихчлановаКомореизприватнепраксебираједан
делегатСкупштинеЛКС.

ДелегатиСкупштинеЛКСизрегионаКосоваиМетохијебирајусепо
принципудасена70уписанихчлановаКомореизрегионаКосоваи
МетохијебираједанделегатСкупштинеЛКСииздржавнихздравстве
нихустановаиизприватнепраксе.

СкупштинурегионалнекоморечинеизабраниделегатиСкупштине
Коморесатериторијерегионалнекоморе,узизабранеделегатескуп
штинерегионалнекомореизабранихпопринципуједанделегатна200
уписанихчлановаКоморе,издржавнихздравственихустанова,а са
територијерегионалнекоморе,ипопринципуједанделегатна100упи
санихчлановаКоморе,изприватнепраксе,асатериторијерегионалне
коморе.

СкупштинурегионалнекомореКосоваиМетохијечинеизабраниде
легатиСкупштинеКоморесатериторијерегионалнекомореКосоваи
Метохије,аузизабранеделегатескупштинерегионалнекоморе,иза
бранихпопринципуједанделегатна20уписанихчлановаКомореиз
регионаКосоваиМетохије,ииздржавнихздравственихустановаииз
приватнепраксе.

Акоделегатнеобављасвојефункцијеилиихобављаусупротности
саставовималекарасвојеизборнејединице,можесеопозватиускла
дусаПравилникомопоступкукандидовања,начинуизбораиопозива
делегатаСкупштинеидругихорганаКоморе.

Члан 27

СкупштинаКоморе

а)доноси:
1)Статути дру ге оп ште ак те Ко мо ре;
2)Кодексмедицинскеетике;
3)пословникеосвомрадуирадураднихтелакојаобразује;
4) годишње и(вишегодишње) бри са ти стра те шке планове и про

грамерадаКо мо ре;
5)финансијскипланКо мо ре;
6)од лу ку о осни ва њу Фон да уза јам не по мо ћи чла но ва Ко мо ре;
7)од лу ку да ли је ор ган Ко мо ре или ор ган ре ги о нал не ко мо ре 

по вре дио Ста тут Ко мо ре или Од лу ку Скуп шти не Ко мо ре;
8)од лу ку о про ме ни ста ту са ре ги о нал не ко мо ре, уз са гла сност 

ре ги о нал не ко мо ре

б)бираиопозива:
1)председникаидвапотпредседникаСкупштинеКоморе;
2)директораидвапомоћникадиректораКоморе,уззаступљеност

државнеиприватнепраксе;
3)председника,двапотпредседникаичлановеУправногодбора;
4)председника,заменикапредседникаичлановеНадзорногодбора;
5)председника,заменикапредседникаисудијеВрховногсудача

стипред сед ни ке, за ме ни ка 6)пред сед ни ка и су ди је пр во сте пе них 
су до ва ча сти;

7)ди сци плин ске ту жи о це пр вог и дру гог сте пе на и њи хо ве за
ме ни ке;

8)пред сед ни ка и чла но ве Етич ког од бо ра Ко мо ре;
9)чла но ве По себ них од бо ра Ко мо ре;

в)утврђује:
1)ставовеисмерницезарадорганаителаКоморе;
2)ликовнорешењезазнамењаКоморе(знак,логотипизастава),

лиценцуКомореичланскукарту;
3)износчланаринезачлановеКоморе;
4)износнакнадезауписуИменикчлановаКоморе;
5)износнакнадезаиздавањеиобнављањелиценце;
6)износнакнадазаиздавањеизвода,уверењаипотврдаизевиден

цијекојеводиКомора;

г)одлучујеирешава:
1)освимпитањимадостављенимодУправногодбора, Над зор ног 

од бо ра и Ди рек то ра Ко мо ре;
2)оусвајањуизвештајаофинансијскомпословању – бри са ти, ре

гу ли са но под е);
3)одругимизвештајимаорганаКоморе;
4)овисинииздвајања(прихода)бри са тисред ста ваКомореуФонд

узајамнепомоћичлановаКоморена осно ву Пра вил ни ка ко ји до но
си Скуп шти на Ко мо ре;

5)о при сту па њу Ко мо ре у ме ђу на род не ор га ни за ци је;

д)додељује:
1)одликовањеКоморе;
2)годишњенаградеКоморе.
е)усва ја:
1)из ве штај о ра ду Ко мо ре;
2)из ве штај о фи на сиј ском по сло ва њу Ко мо ре, са го ди шњим об

ра чу ном (за вр шни ра чун);
3)из ве шта је о ра ду Управ ног од бо ра, Над зор ног од бо ра и ди

рек то ра Ко мо ре

ф)разматра:
1)раз ма тра из ве шта је о ра ду ор га на Ко мо ре 
Оба вља и дру ге по сло ве пред ви ђе ним за ко ном и овим Ста ту том.
ЗаобављањеодређенихпословаСкупштинаКомореможеимено

ватикомисијеираднатела,утврђујућињиховсаставизадатак.

Члан 28
РедовнуседницуСкупштинесазивапредседникСкупштинеКоморе

најмањедвапутагодишње.
ЗадаципредседникаСкупштинесу:
1)сазиваиводиСкупштину;
2)потписујеодлукеидругадокументакојаСкупштинаусвоји.

НапредлогУправногодбора,Надзорногодбора,регионалнекоморе
или једне четвртине чланства Скупштине Коморе, председник Скуп
штинеједужандасазовеванреднуседницуСкупштинеурокуод30
данаодданапријемапредлога.

Предлогизстава3.овогчланаморабитисастављенуписменојфор
мисапредлогомдневногредаиматеријаломкојисеодносинапредлог.

УслучајудапредседникСкупштиненесазовеседницуурокуодре
ђеномуставу3.овогчлана,предлагачимогусазватиседницуСкуп
штине,удаљемрокуод30дана.

Члан 29
Скупштинарадиу јавнимседницама,аседницасеможеодржати

акојојприсуствујевишеодполовинеделегата.
СедницомСкупштинеруководипредседникСкупштине.
РадСкупштинеуређујесеПословникоморадуСкупштине.
ГласањеуСкупштинијепоправилујавно,(сем)осимуколикоСкуп

штинанеодлучидругачије.
СтатутКоморе,његовеизменеидопунеипроменустатусаогранка,

Скупштинадоносидвотрећинскомвећиномгласоваукупногбројаде
легатаСкупштинеКоморе.

Акосерадиопроменистатусаогранка тј. регионалнекоморепо
требнајеи сагласност огранкатј.скупштинерегионалнекоморе.

ОсталеодлукеСкупштинадоносипростомвећиномгласоваприсут
нихделегата.

Скуп шти на Ко мо ре мо же на пред лог ор га на Ко мо ре, ор га на 
ре ги о нал не ко мо ре, 10% чла но ва Ко мо ре или 1/3 де ле га та Скуп
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шти не Ко мо ре, од лу чи ва ти да ли је на ве де ни (ор ган Ко мо ре или 
ре ги о нал не Ко мо ре) до нео од лу ку су прот ну од лу ци Скуп шти не 
Ко мо ре или од лу ку ко јом је по вре дио Ста тут Ко мо ре.

Уко ли ко Скуп шти на Ко мо ре дво тре ћин ском ве ћи ном гла со
ва од укуп ног бро ја де ле га та до не се од лу ку да је ор ган Ко мо
ре или ор ган ре ги о нал не ко мо ре до нео од лу ку су прот ну од лу ци 
Скуп шти не Ко мо ре, или од лу ку ко јом је по вре дио Ста тут Ко мо ре, 
или је на ве де ни ор ган сво јом од лу ком или рад њом угро зио оба
вља ње по ве ре них по сло ва Ко мо ре из чла на 10. Ста ту та Ко мо ре, 
оста вља се рок од 30 да на ор га ну Ко мо ре или ор га ну ре ги о нал не 
ко мо ре да сво ју од лу ку ускла ди са Са та ту том Ко мо ре или од лу
ком Скуп шти не Ко мо ре.

Уко ли ко ор ган Ко мо ре или ор ган ре ги о нал не ко мо ре не по сту пи 
у ро ку из пред ход ног ста ва овог чла на на ве де на од лу ка ор га на 
се по ни шта ва, ор ган ко ји је до нео на ве де ну од лу ку се рас пу шта и 
од мах се рас пи су ју из бо ри за на ве де ни ор ган. 

УправниодборКоморе

Члан 30
Управни одбор је орган Коморе ко ји бро ји 18 чла но ва а надле

жанзапословеутврђенеЗа ко ном, овимстатутомидругимопштим
актима.

УправниодборКоморечинепредседникидвапотпредседника(по
једаниздржавнеиприватнепраксе),поједанпредставникпосебних
одбораКомореЕтичкогодбораиподвапредставникарегионалнихко
мора.

ЧлановеУправног одбора, из редова чланова Скупштине Коморе,
предлажуСкуп шти нерегионалнихкомораитоподвачланаизреги
оналнихкомора,докпосебниодбориКо мо ре (регионалнихкомора)
бри са типредлажупоједногчлана.

БираихскупштинаКомореиз ре до ва сво јих де ле га та Ко мо ре у
складусаПравилникомопоступкукандидовања,начинуизбораиопо
зиваделегатаСкупштинеидругихорганаКоморебрисатиЛе кар ске 
ко мо ре Ср би је и чла но ва скуп шти не и дру гих ор га на ре ги о нал них 
ле кар скох кон мо ра у ње ном са ста ву.

Изабрани члановиУправног одбора између себе предлажу Скуп
штиниКоморепредседникаУправногодбора.

ПредседникУправногодборапредлажеСкупштинидвапотпредсед
никаКоморе–бришесеУправ ногодбораКоморе,одкојихјеједаниз
редовадржавнепраксе,адругиизприватнепраксе,саобразложењем
засвакипредлог.

Члан 31

УправниодборКоморе:

1)спроводиодлуке,закључкеидругаактаСкупштинеКоморе;
2) утврђује предлоге Статута, Кодекса медицинске етике и других

општихакатакоједоносиСкупштина;
3)утврђујеначинвођењацентралнеевиденцијепримљенихчланова

ииздатихлиценцииначинвођењаИменикачлановаКоморе;
4)утврђујепредлогфинансијскогпланаКоморена пред лог ди рек

то ра Ко мо ре;
5)предлажекритеријумезаизборуорганеКоморе;
6)до но си план на бав ке Ко мо ре, на пред лог ди рек то ра Ко мо ре;
7)предлажезаусвајањезнамењеКоморе(знак,логотип,застава)и

изгледлиценцеичланскекартечлановаКоморе;
8)предлажеСкупштиниКоморевисинучланарине,уписнинеина

кнадезаиздавањелиценце;
9)организујеиобезбеђујеобављањеповеренихпослова,каоипо

словаодзначајазапрофесионалнулекарскупраксуиунапређењера
даКоморе;

10)разматраидоносиодлукеиза кључ кеуодносунапредлогеи
иницијативепосебниходбораКомореиодлукеопредлозимасекрета
раКоморе;

припремаматеријалекојеразматраиусвајаСкупштинаКо мо ре, за
јед но са пред сед ни ком 11)Скуп шти не Ко мо ре, Над зор ним од бо
ром Ко мо ре и ди рек то ром Ко мо ре; 

12)предлажегодишњеивишегодишњеплановерадаКоморе;
13)припремаизвештајеорадуКоморе;
14)образује(повременаисталнараднатела)ко ми си језаизврша

вањепословаизсвојенадлежности, утвр ђу ју ћи њи хов са став и над
ле жност;

15)доносиПословникосвомраду;
16) доноси Правилник о организацији и систематизацији стручне

службеКомореидругаопштаактачиједоношењенијеунадлежности
Скупштине;

17) одлучује о институционалним облицима сарадње, у складу са
закономиовимстатутом;

18) остварује сарадњу са струковнимлекарскиморганизацијама у
земљиииностранству;

19)предлажепочаснечланове;
20)именујеиразрешаваГе не рал ногсекретараКоморена пред лог 

ди рек то ра Ко мо ре;
21)бираиразрешаваблагајникаКоморенаоснову јавногконкур

сабри ше се; 
22)би ра чла но ве из да вач ког са ве та и уре ђи вач ког од бо ра гла

си ла Ко мо ре; 
23) обезбеђује издавање гласила Коморе и ажурирање интернет

страницеКоморебри ше сеиза ме њу је: од ре ђу је уре ђи вач ку по ли
ти ку Гла си ла Ко мо ре и са др жај ин тер нет стра ни це Ко мо ре;

24)предлажеСкупштиникандидатезаодликовањеКоморе;
25)одлучујеододелинаградаидругихпризнањаКоморе;
26) одређује представнике Коморе у другим организацијама и ор

ганима;
27)одлучујеопословимаипитањимакојизаконом,овимстатутоми

другимопштимактомнисустављениуделокруградаСкупштинеили
некогдругогорганаКоморе;

28)ре ша ва по жал ба ма на ре ше ња о упи су у Име ник Ко мо ре и о 
жал ба ма на ре ше ња о ис пу ње но сти усло ва за из да ва ње ли цен це;

29)предлажедржавниморганимамерезаунапређењездравствене
заштитеиздравственогосигурања;

30)разматрапримедбеипредлогечлановаКоморе,министарства
надлежног за послове здравља, других државних органа и органа
територијалне аутономије и локалне самоуправе, факултета и школа
здравственеструке,организацијеобавезногздравственогосигурања,
очемуподносиизвештајСкупштиниКоморе;

31)пра ти и по кре ће ини ци ја ти ву за пред у зи ма ње за ко ном про
пи са них ме ра у ве зи са по вре дом про пи са о за бра ни ре кла ми ра
ња (огла ша ва ња) у обла сти здрав стве не за шти те и о то ме под но си 
из ве штај Скуп шти ни Ко мо ре;

32) Усва ја пе ри о дич ни об ра чун и под но си Скуп шти ни на усва
ја ње из ве штај о фи нан сиј ском по сло ва њу Ко мо ре са го ди шњим 
об ра чу ном;

33)обављадругепословеускладусазаконом,овимстатутомиод
лукамаСкупштинеКо мо ре.

За обављање одређених пословаУправни одбор може именовати
комисије,утврђујућињиховсаставизадатак.

Члан 32
Управниодборрадиуседницамакојимамораприсуствовативећина

одукупногбројањеговихчланова.
МандатчлановаУправногодборатраје4године.
РадомУправногодбораруководипредседникУправногодбораКоморе.
СедницеУправног одбора припрема (секретарУправног одбора,) 

бри са тиПред сед ник Управ ногод бо ра у са рад њи са ди рек то ром 
Ко мо ре, азаказујеихпредседникУправногодбора.

УодсуствупредседникаседницомУправногодбораруководиједан
одпотпредседникаУправногодбораКоморе.

Редовнеседницеодржавајусенајмањеједанпутудвамесеца.
НаседницеУправногодбораобавезносепозивајуидиректор,пред

седникскупштинеКомореипред сед ник Над зор ног од бо расапра
вомучествовањаудискусији,алибезправагласа.

УправниодборзасвојрадодговараСкупштиниКоморе.
РадУправногодборауређујесеПословником.
Управни одбор подноси извештај о свом раду Скупштини Коморе

(двапута)јед номгодишње,(ачлановимаСкупштинедостављаинфор
мацијуорадуписменимпутемједанпутутримесеца.)бри ше се
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ДиректорКоморе

Члан 33
ДиректорКомореру ко во ди ра дом Ко мо ре,представљаизаступа

Коморуиодговаразазаконитострадаи по сло ва њаКоморе.
Директора Коморе бирају између себе чланови Скупштине Комо

ре.бри ше се Ди рек то ра Ко мо ре би ра Скуп шти на из ре да сво јих 
чла но ва.

ЗадиректораКомореможедасекандидујесвакичланСкупштине
Комореакомуподршкударегионалнакоморасанадполовинскомве
ћиномчлановаскупштинерегионалнекомореилиједнатрећиначла
новаСкупштинеКоморесапотписом.

Директоримадвапомоћника.
Помоћницидиректорасупоједанпредставникдржавнеиприватне

лекарскепраксе,абираихСкупштинаКоморе,из ре до ва де ле га та 
Скуп шти не Ко мо ре,напредлогдиректораКоморесаобразложењем
засвакипредлог.

ДиректорКомореобављаследећепослове:
1)извршаваодлукеСкупштинеиУправногодбораКоморе;
2)закључујематеријалнепословеКоморе(узсагласностУправног

одбораКоморе)бри са ти у скла ду са За ко ном о јав ним на бав ка ма 
и За ко ном о ра чу но вод стве ним по ли ти ка ма;

3)руководирадомКомореиусклађујерадиактивностиКомореи
њенихоргана;

4)(припремагодишњипрограмрадаКоморе)бри са ти;Пред ла же 
Управ ном од бо ру на утвр ђе ње, а Скуп шти ни Ко мо ре на усва ја ње 
го ди шњи план ра да Ко мо ре и план при хо да и рас хо да, од но сно 
фи на сиј ски план Ко мо ре;

5)подносиУправномодборуКоморе (извештајеоизвршењугоди
шњегпрограмарада)бри са тина утвр ђи ва њеизвештајеоизврше
њугодишњегпрограмарадаипланаприходаирасходаКоморе,ко ји 
усва ја Скуп шти на Ко мо ре;

6)решењемиздаје,обнављаиодузималиценцу;
7)организује,усмераваиусклађујесарадњусадржавниморганима

идругиморганизацијамаузсагласностУправногодбора;
8)дајесаопштењазајавностилизатоовлашћујеодређеногчлана

УправногодбораКоморе;
9)дајепуномоћдругимчлановимаКоморезапредстављањеиза

ступањеКомореуземљиииностранству,
10)да је овла шће ње пред сед ни ци ма ре ги о нал них ко мо ра за де

по но ва ње пот пи са на де по кар то ни ма за рас по ла га ње сред стви ма 
ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра; 

11)од лу чу је о пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти за по сле них 
у струч ним слу жба ма Ко мо ре;

12)до но си Пра вил ник о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји струч
не слу жбе ЛКС и РЛК и Пра вил ник о ра ду Ле кар ске ко мо ре Ср би
је и ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра, на пред лог Управ ног од бо ра 
Ко мо ре;

13) обавља и друге послове одређене овим статутом или другиом
општимактомКоморе.

ЗасвојраддиректорКомореодговараСкупштиниКоморекојаоце
њујењеговрадикојаганањеговзахтевили,кададелујеусупротности
састатутомиодлукамаСкупштине,напредлогУправногодбора,реги
оналнекомореилиједнетрећинеделегатаСкупштинеможепревре
меноразрешитидужностидиректораКоморе.

Мандатдиректораипомоћникадиректорајечетиригодине.
ДиректораКомореуодсутности замењује једанодпомоћникади

ректораКоморе.
ДиректорКомореможезапојединислучајпренетинапомоћникаили

чланаУправногодбораодређенаовлашћењаизсвогделокругарада.
ОбављаидругепословеодређенеовимСтатутомилидругиомоп

штимактомКоморе.

Члан 33 А
Етич ки од бор Ко мо ре

ЕтичкиодборКоморејеорганКоморекојичини15члановаКомора,
чијимандаттраје4године.

ПредседникаичлановеЕтичкогодбораКоморебираиразрашева
СкупштинаКоморе.

ЕтичкиодборКоморе:
1)разматраетичкапитањакојасеодносенаобављањелекарске

професије;
2)дајемишљењеорадучлановаКомореускладусаетичкимкодек

сомипокрећедисциплинскепоступке,предсудовимачастиКоморе;
3)промовисањепринципапрофесионалнеетикерадиуспоставља

њаетичкогпонашањачлановаКомореуобављањупрофесијездрав
ственихрадника;

4)праћење,анализирањеидавањемишљењаопримениначела
професионалнеетикеупревенцији,дијагностици,лечењу,рехабилита
цији,истраживању,каоиувођењунаовихздравственихтехнологија;

5)давањепрепорукаиставовапопојединиметичкимпитањима;
6)обављањеидругихпословаувезисаприменомипоштовањем

КодексапрофесионалнеетикеЛКС.
Из бор чла но ва и пред сед ни ка Етич ког од бо ра Ко мо ре про пи

су је се Пра вил ни ком о по ступ ку кан ди до ва ња, на чи ну из бо ра 
и оп зи ва чла но ва Скуп шти не и дру гих ор га на Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је.

ПосебниодбориКоморе

Члан 34
ПосебниодборисусамосталниорганиКомореза:
1)Стручнапитањаистручнинадзор;
2)Зајавноздравствоипримарнуздравственузаштитуудржавној

пракси;
3)Засекундарнуитерцијернуздравственузаштитуудржавнојпракси;
4)Запримарнуздравственузаштитууприватнојпракси;
5) За секундарну и терцијерну здравствену заштиту у приватној

пракси;
6)Медицинскуетику;
7)Медицинскообразовање;
8)Међународнусарадњу.
ПосебниодбореКомореподтач.1),6),7)и8)имајупо10чланова,

који из својих редова бирају председника и потпредседника одбора,
уважавајући(равноправну)бри са тирав но мер нузаступљеностреги
оналнихкомораидржавнеиприватнепраксе.

Посебниодборизадржавнуиприватнупраксуимајупо10чланова,
којиизсвојихредовабирајупредседникаипотпредседникеодбора,а
чинеихискључиволекарииздржавне,односноприватнепраксе.

По себ ни од бо ри Ко мо ре пред ла жу по јед ног кан ди да та за чла
но ве Управ ног од бо ра.

Мандатпредседника(и),потпредседникаи чла но вапосебниходбо
раКоморејечетиригодине.

Седницепосебногодборасазиваињимаруководипредседникпо
себногодбора.

За обављање одређених послова посебни одбор може именовати
комисије,утврђујућињиховсаставизадатак.

НачинрадапосебниходборауређујесеПословникоморадупосеб
ниходбора.

По себ ни од бо ри Koморе под но се из ве штај о свом ра ду Скуп
шти ни Ко мо ре јед ном го ди шње, а Управ ном од бо ру Ко мо ре до ста
вља ју пи са не ин фор ма ци је о ра ду, нај ма ње два пу та го ди шње.

Члан 35
Посебанодборзастручнапитањаистручнинадзор:
1)дајемишљењеипредлогеУправномодборузапокретањеиници

јативенаактивностиКомореуциљуунапређењанормативаистандар
даздравственихуслуга;

2)дајемишљењеипредлогеУправномодборузапокретањеини
цијативе на активности Коморе у циљу измене и допуне прописа из
областиздравственезаштитеиздравственогосигурања;

3)изредовачлановаКоморепредлажелистунадзорниказаредов
нуиванреднуспољнуконтролустручноградаздравственихустанова,
ускладусаЗакономоздравственојзаштити;

4)разматрастручнапитања,дајеоњимапредлогеизаузимаста
новишта;

5) стара се о могућностима унапређења квалитета здравствених
услуга;
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6)предузимамерезасузбијањенадрилекарства;
7)пратинаучнепоступкеупревенцији,дијагностици,лечењуире

хабилитацији;
8)обавештаваУправниодборосвимпитањимаизсвоједелатности

којасуодзначајазаостварењециљеваизадатакаКоморе;
9)обављаидругепословеускладусазаконом,овимстатутомиоп

штимактимаКоморе.

Члан 36
Посебанодборзајавноздрављеипримарнуздравственузаштитуу

државнојлекарскојпракси:
1) доприноси квалитету, организацији и доступности примарне

здравственезаштите;
2)припремамереипредлогеУправномодборуКоморезаунапре

ђењејавногздравља;
3)пратииучествујеуприпремиутврђивањастандарда,нормативаи

мрежепримарнездравственезаштите;
4)пратиначинерасполагањадржавнимздравственимустановамау

примарнојздравственојзаштити;
5)заступаинтереселекараупримарнојздравственојзаштитипри

уговарањусаорганизацијамазаздравственоосигурањеидругимоси
гуравајућимдруштвима;

6)старасеоусловимарадаипринадлежностималекараупримар
нојздравственојзаштити;

7) препоручује минималну цену здравствених услуга у примарној
здравственојзаштити;

8)предузимамерезасузбијањерадалекарауформи„сиве“економије;
9)дајемишљењенаопштеактекојисеодносенаобављањездрав

ственеделатностинапримарномнивоуздравственезаштитеудржав
нимздравственимустановама;

10)покрећеиницијативупремаУправномодборуосвимпитањима
изсвоједелатностикојасуодзначајазаостварењециљеваизадатака
примарнездравственезаштитеиКоморе;

11)обављаидругепословеускладусазаконом,овимстатутоми
општимактимаКоморе.

Члан 37
Посебанодборзасекундарнуитерцијарнуздравственузаштитуу

државнојлекарскојпракси:
1) доприноси квалитету, организацији и доступности секундарне и

терцијарнездравственезаштите;
2)пратииучествујеуприпремистандардаинормативасекундарне

итерцијарнездравственеделатности;
3)пратиначинерасполагањадржавнимздравственимустановамау

секундарнојитерцијарнојздравственојделатности;
4)заступаинтереселекарауовимделатностимапредосигуравају

ћимдруштвима;
5)старасеоусловимарадаипринадлежностималекараусекун

дарнојитерцијарнојздравственојделатности;
6)препоручујеминималнуценуздравственихуслугаусекундарноји

терцијарнојделатности;
7) предузимамере за сузбијањерадалекара уформи „сиве“еко

номије;
8)покрећеиницијативупремаУправномодборуосвимпитањимаиз

своједелатностикојасуодзначајазаостваривањециљевасекундар
неитерцијарнездравственезаштитеиКоморе;

9)обављаидругепословеускладусазаконом,овимстатутомиоп
штимактимаКоморе.

Члан 38
Посебанодборзапримарнуздравственузаштитууприватнојлекар

скојпракси:
1)старасеоквалитету,организацијиидоступностиприватнелекар

скепраксеупримарнојздравственојзаштитиињенојусклађеностиса
целокупномздравственомзаштитом;

2)припремапредлогеУправномодборузаактивностКоморенауна
пређењустандарда,нормативаипрописауобластипримарнездрав
ственезаштитеуприватнојлекарскојпракси;

3)дајемишљењенаопштеактекојимасепрописујуусловизаоба
вљањеприватнелекарскепраксе;

4)препоручујеминималнуценуздравственихуслугауприватнојле
карскојпракси;

5)дајемишљењенаценездравственихуслугаизприватногздрав
ственогосигурања;

6)заступаинтереселекарауприватнојпраксиприуговарањусаРе
публичкимзаводомзаздравственоосигурањеисадругимосигурава
јућимдруштвима;

7) препоручује начин оглашавања и истицања назива ординација
приватнелекарскепраксе;

8) предузимамере за сузбијањерадалекара уформи „сиве“еко
номије;

9)обавештаваипокрећеиницијативупремаУправномодборуосвим
питањимаизсвоједелатностикојасуодзначајазаостварењециљева
изадатакаприватнепраксеиКоморе;

10)одлучујеодругимпитањимаодзначајазаусловерадаираду
приватнојлекарскојпракси;

11)обављаидругепословеускладусазаконом,овимстатутоми
општимактимаКоморе.

Члан 39
Посебанодборзасекундарнуитерцијарнуздравственузаштитуу

приватнојлекарскојпракси:
1) старасеоквалитету,организацијиидоступностисекундарнеи

терцијарнеприватнелекарскепраксеињенојусклађеностисацело
купномздравственомзаштитом;

2) припрема предлогеУправном одбору за активност Коморе на
унапређењустандарда,нормативаипрописауобластисекундарнеи
терцијарнездравственеделатностиуприватнојлекарскојпракси;

3)дајемишљењенаопштеактекојимасепрописујуусловизаоба
вљањеприватнелекарскепраксе;

4)дајемишљењенаопштеактекојимасепрописујуусловиподко
јималекариизприватнелекарскепраксемогуобављатипословеиз
својеструкеинаучноистраживачкирадуустановамадржавнездрав
ственеделатности;

5)препоручујеминималнуценуздравственихуслугауприватнојле
карскојпракси;

6)дајемишљењенаценездравственихуслугаизприватногздрав
ственогосигурања;

7)заступаинтереселекарауприватнојпраксиприуговарањусаРе
публичкимзаводомзаздравственоосигурањеисадругимосигурава
јућимдруштвима;

8)препоручујеначиноглашавањаиистицањаназиваприватнеле
карскепраксе;

9) предузимамере за сузбијањерадалекара уформи „сиве“еко
номије;

10)покрећеиницијативупремаУправномодборуосвимпитањима
изсвоједелатностикојасуодзначајазаостварењециљеваизадатака
приватнепраксеиКоморе;

11)одлучујеодругимпитањимаодзначајазаусловерадаираду
приватнојлекарскојпракси;

12)обављаидругепословеускладусазаконом,овимстатутоми
општимактимаКоморе.

Члан 40
Посебанодборзамедицинскуетику:
1)пратипоштовањеправилаКодексамедицинскеетикеодстране

члановаКоморе;
2)пратимеђународнестандардемедицинскеетике;
3)предлажеизменеидопунеКодексамедицинскеетике;
4)дајемишљењаитумачењаозначењуправилаКодексамедицин

скеетике;
5)обавештаваипокрећеиницијативупремаУправномодборуосвим

питањимаизсвоједелатностикојасуодзначајазаостварењециљева
изадатакаКоморе;

6)обављаидругепословеускладусазаконом,овимстатутомиоп
штимактимаКоморе.

Члан 41
Посебанодборзамедицинскообразовање:
1)старасеоусловимаиначинимастручногобразовањечланова;
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2)дајемишљењеипредлогеУправномодборузапокретањеиници
јативепреманадлежниморганимаизванКоморе,уобластиплановаи
програмастудијанамедицинскомфакултету,специјализација,стицања
научнихзвања,приправничкогиспецијалистичкогстажа;

3)усарадњисамедицинскимфакултетима,Српскимлекарскимдру
штвомидругимстручнимудружењаводирачунаоунапређењуначина
лиценцирањачлановаКомореиначинастручногусавршавањаираз
менестручнихзнањачланова;

4)дајемишљењеопризнавањудипломаидругихстепенаобразова
њастранихдржављанастеченихуиностранству;

5)обавештаваипокрећеиницијативукаУправномодборуосвим
питањимаизсвоједелатностикојасуодзначајазаконтинуираноме
дицинско образовање чланова и остварење циљева и задатака Ко
море;

6)обављаидругепословеускладусазаконом,овимстатутомиоп
штимактимаКоморе.

Члан 42
Посебанодборзамеђународнусарадњу:
1) успостављаиодржава везе салекарскимкоморамаи сродним

удружењимауиностранству;
2)пратирадмеђународнихмедицинскихорганизација;
3)обавештавачлановеомеђународнимскуповималекарауземљи

ииностранству;
4) обавештава и покреће иницијативу каУправном одбору о свим

питањимаизсвоједелатностикојасуодзначајазаостварењециљева
изадатакаКоморе;

5)обављаидругепословеускладусазаконом,овимстатутомиоп
штимактимаКоморе.

СудовичастиКомореидисциплинскитужиоци

Члан 43
Судовичастисеобразујукао:
1)судовичастипрвогстепенаприрегионалнимкоморама;
2)ВрховнисудчастинанивоуКомореСрбије.
Судчастипрвогстепенајесамосталанинезависанорганрегионал

неКоморекојиупрвомстепену(покреће)во дипо сту пак за утвр ђи
ва ње ди сци плин ске од го вор но сти чла на Ко мо ре. (попријавифи
зичкогилиправноглицаилиорганаКомореиодбацујеилиутврђује
одговорностчланаКоморе.)

Услучајуутврђивањаодговорностиизричемумерузадисциплинску
повредупрофесионалнедужностиилиугледачланаКоморе.

Судчастипрвогстепенаимапредседника,заменикапредседникаи
(пет)идесeтчланова.

Судчастипрвогстепенаодређујеједногодсвојихчлановадаспро
ведеистражнерадње.

Врховнисудчастиудругостепеномпоступкуодлучујеожалбамана
првостепенеодлукесудовачастирегионалнихкомора.

Врховнисудчастичинепредседникизаменикпредседникаи(10)15
члановауважавајућиравноправнузаступљенострегионалнихкомора
идржавнеиприватнепраксе.

Пред сед ник Ве ћа пр во сте пе них Су до ва ча сти је ди пло ми ра ни 
прав ник са пра во суд ним ис пи том и нај ма ње 5 го ди на рад ног ис ку
ства у пра во су ђу, ко ји је у исто вре ме по ча сни члан Ко мо ре.

НачинрадаивођењепоступкасудовачастиКомореуређујусепра
вилницимаорадусудовачасти,аначинизборасудија судовачасти
уређујесепосебнимПравилникомкојидоносиСкупштинаКоморе.

Дисциплински тужилац је самосталан орган Коморе надлежан за
дисциплинскогоњењечлановаКоморе.

Образујусекао:
1)Дисциплинскитужиоцирегионалнихлекарскихкомора
2)ДисциплинскитужилацКоморе
Ди сци плин ски ту жи лац има сво је за ме ни ке.
За ме ни ци ди сци плин ских ту жи ла ца су ди пло ми ра ни прав ни ци 

са пра во суд ним ис пи том, ко ји су у исто вре ме но по ча сни чла но ви 
Ко мо ре.

Са став, на чин ра да, во ђе ње по ступ ка и ор га ни за ци ја ди сци плин
ског ту жи о ца Ко мо ре и ре ги о нал них ко мо ра уре ђу ју се Пра вил

ни ком о ра ду ди сци плин ског ту жи о ца Ле кар ске ко мо ре Ср би је, а 
на чин из бо ра ди сци плин ских ту жи ла ца и за ме ни ка уре ђу је се по
себ ним Пра вил ни ком. Оба Пра вил ни ка до но си Скуп шти на Ко мо ре. 

Мандатсудијамасудовачастипрвогстепена,Врховногсудачасти
и ди сци плин скихту жи ла ца јепетгодина,почеводданаполагања
свечанеизјаве.

Члан 44
РадивансудскогрешавањаспороваизмеђучлановаКоморе,каои

измеђучланаКомореипацијената,увезисаобављањемздравствене
делатностивршисепосредовање.

Поступакпосредовањапокрећесеназахтевстранауспору.
УлогупосредникаимаКомисијазапосредовањенанивоурегионал

них комора, која свој задатакизвршаванаосновуПравилникаопо
средовању.

Комисијазапосредовањеиматричлана.
Чла но ви Ко ми си је за по сре до ва ње мо ра ју би ти об у че ни за во

ђе ње по ступ ка по сре до ва ња ме ди ја ци је.
Поступакпосредовањаокончавасеизмирењем,односноспоразу

момстранауспоруиликонстаовањемдапосредовањенијеуспело.

Надзорниодбор

Члан 45
НадзорниодборкаосамосталанорганКоморе,вр ши кон тро лу по

сло ва ња Ко мо ре ире ги о нал них ко мо ра,спроводинадзорнадфи
нансијскимпословањемКоморе,и Ре ги о нал нихко мо ра, вр ши уну
тра шњи над зор над ра дом Ко мо ре и Ре ги о нал них ко мо раостварује
увидуизвршавањеобавезачлановаиконтролишерасполагањесред
ствимаКомореи Ре ги о нал нихко мо ра.

Надзорни одбор има укуп но 5 чла но ва: председника, заменика
председникаи(пет)бришесе3члана,ко је би ра Скуп шти на Ко мо
ре из ре да де ле га та Ко мо ре,узуважавање(равноправне)бришесе
рав но мер незаступљеностирегионалнихкомораидржавнеиприват
нелекарскепраксе.

Надзорни одбор ради по Пословнику о раду Надзорног одбора, у
седницамакојесеодржавајунајмањеједному(шест)брисатитриме
сеца.

Седнице Надзорног одбора сазива председник Надзорног одбора
илиза ме ник пред сед ни каНад зор ног од бо ра у од су ству пред сед
ни ка над зор ног од бо ра.

ПредседникНадзорногодборадужанједасазовеседницуиназах
тевдиректораКомореили(једног)бришеседвачланаНадзорногод
бора.

Уко ли ко Пред сед ник Над зор ног од бо ра не са зо ве сед ни цу Над
зор ног од бо ра у ро ку од 7 да на по зах те ву Ди рек то ра Ко мо ре или 
два чла на Над зор ног од бо ра, исту мо же са зва ти за ме ник пред
сед ни ка Над зор ног од бо ра.

Услучајуда јечлановимаНадзорногодбораистекаомандат,ада
новинисуизабрани,постојећимчлановимаНадзорногодборамандат
сепродужавадоизборановихчланова,анајкасније90данаодпре
станкамандата.

НадзорниодборКо мо реимаправоувидаупословнеифинансиј
скекњигеКоморе,правоприсуства,постављањапитањаидобијања
одговоранаседницамаСкупштинеКоморе,Управногодбора,посеб
них одбора и извршног одбора и Над зор них од бо ра Регионалних
комора,каоидругаправакојасунеопходназаобављањењегових
задатака.

Запојединестручнепословеизсвојенадлежности,Надзорниодбор
може ангажовати спољашње сараднике са одговарајућом стручном
спремом.

НадзорниодборзасвојрадодговараСкупштиниКоморе.
НадзорниодборподносиизвештајосвомрадуСкупштини,најмање

једномгодишње.
Иза бра ним чла но ви ма над зор ног од бо ра, да ном из бо ра, пре

ста је манд сат у свим оста лим ор га ни ма Ко мо ре и ре ги о нал них ко
мо ра, из у зев де ле га та у Скуп шти ни Ко мо ре.

УНадзорниодборнемогубитибираничлановиУправногодбора.
брисати



36 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // АВГУСТ 2011 АВГУСТ 2011 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 37

VI  ДИ СЦИ ПЛИН СКИ ПО СТУ ПАК

Члан 46
ЧланКоморедисциплинскиодговарапред Су дом ча стиакочиње

њем или нечињењем изврши повреду професионалне дужности или
угледачланаКоморе.

Члан 47
Члан Коморе врши повреду професионалне дужности или угледа

чланаКомореако:
1)повредиКодексмедицинскеетике;
2)обављаздравственуделатностнестручнобрисатиод но сно у су

прот но сти са са вре ме ним до стиг ну ћи ма ме ди цин ске на у ке и прак
се, или ако на чи ни струч ну гре шку;

3)по сту па у су прот но сти са од ред ба ма за ко на ко ји ма се уре ђу је 
здрав стве на за шти та и за ко на ко ји ма се уре ђу је здрав стве но оси
гу ра ње у пру жа њу здрав стве не за шти те па ци јен ти ма; 

4) сво јим по на ша њем пре ма па ци јен ти ма, дру гим чла но ви ма 
ко мо ре или тре ћим ли ци ма по вре ди углед про фе си је; 

5)у оба вља њу здрав стве не де лат но сти зло у по тре би сред ства 
здрав стве ног оси гу ра ња;

6)неиспуњаваобавезечланаКомореутврђенезаконом,статутоми
другимопштимактимаКоморе;

7)не по сту па по зах те ви ма ор га на Ко мо ре у оба вља њу по сло ва 
из њи хо ве над ле жно сти.

Члан 48 
Повреде професионалне дужности или угледа члана Коморе могу

бити:1)лаке2)тешкеи3)особитотешке.

Залаке,чланусемогуизрећиследећедисциплинскемере:
1)опомена;
2)јавнаопомена;
3)новчанаказнанаосновучлана43.став2.тачка2)Законаокомо

рамаздравственихрадника.
Затешке,чланусемогуизрећиследећедисциплинскемере:
1)новчанаказна;
2)привременоограничењеобимаиврстепословакојимасечлан

Коморебави;
3)привременоодузимањелиценценаосновучлана197.Законао

здравственојзаштити.

Заособитотешке,чланусемогуизрећиследећедисциплинскемере:
1)привременоилитрајноограничењеобимаиврстепословакојима

сечланКоморебави;
2)привременоодузимањелиценце;
3)трајноодузимањелиценценаосновучлана198.Законаоздрав

ственојзаштити.бри са ти
Лаке,тешкеиособитотешкедисциплинскеповредеидисциплински

поступакуређујусеправилником.

VII  РЕ ГИ О НАЛ НЕ КО МО РЕ

Члан 49
Регионалнекоморевршеповеренепословекаојавнаовлашћењаиз

члана10.тач.2),4),7),12),13),14),15)и16)овогстатута.
Регионалне коморе остале послове и задатке обављају на основу

чл.8.и28.Законаокоморамаздравственихрадникаичлана11.овог
статута.

Ре ги о нал не ко мо ре по сло ве из чла на 11. став 1) тач ке: 4), 5), 7),11), 
15) и 22) оба вља ју да ју ћи пре ко сво јих ор га на: ини ци ја ти ве, ми шље
ња, пред ло ге, по дат ке и пре по ру ке над ле жним ор га ни ма Ко мо ре.

Ре ги о нал не ко мо ре по сло ве из чла на 11) став 2) оба вља ју са
мо стал но.

За оба вља ње свих оста лих по сло ва из чла на 11. Ста ту та над ле
жна је Ко мо ра.

РегионалнекомореимајупечатнакојемјеузосновнаобележјаКо
мореуписаноимеподручјанадлежностизакојусуформиранебри
са ти

ОрганиРегионалнихкоморасу:
1)Скупштина,
2)Извршниодбор,
3)председникидвапотпредседника
4)посебниодбори,
5)Надзорниодбор,
6)Судчастипрвогстепена,
7)ди сци плин ски ту жи лац, 
8)Комисијазапосредовање

Председникидвапотпредседника,члановиИзвршногодбора,чла
новиНадзорногодбораипредседнициПосебниходборарегионалних
лекарскихкоморабирајусеизредовачлановаСкупштинеРегионалне
лекарскекоморе. бри са ти

Ор га ни ре ги о нал них ко мо ра би ра ју се из ре до ва чла но ва скуп
шти не ре ги о нал них ко мо ра, из у зев чла но ва По себ них од бо ра ре
ги о нал них ко мо ра ко ји се мо гу би ра ти и из ре до ва чла но ва Ко
мо ре. 

Мандаторганарегионалнекоморејечетиригодине.
Мандатсудијапрвостепенихсудовачастии ди сци плин ских ту жи ла

цајепетгодинаипочињедатечеодмоментаполагањасвечанеизјаве.

Члан 50
Скупштинаре ги о нал не ко мо рејенајвишиорганрегионалнекомо

рекојучинеделегатиизабранисаподручјанадлежностирегионалне
коморе.

СкупштинурегионалнекоморечинеизабраниделегатиСкупштине
Коморесатериторијерегионалнекоморе,узизабранеделегатескуп
штинерегионалнекомореизабранихпопринципуједанделегатна200
уписанихчлановаКоморе,издржавнихздравственихустанова,а са
територијерегионалнекоморе,ипопринципуједанделегатна100упи
санихчлановаКоморе,изприватнепраксе,асатериторијерегионалне
коморе.

СкупштинурегионалнекомореКосоваиМетохијечинеизабраниде
легатиСкупштинеКоморесатериторијерегионалнекомореКосоваи
Метохије,аузизабранеделегатескупштинерегионалнекоморе,иза
бранихпопринципуједанделегатна20уписанихчлановаКомореиз
регионаКосоваиМетохије,ииздржавнихздравственихустановаииз
приватнепраксе.

ДелегатиСкупштинеКомореизабранисатериторијерегионалнеко
моресуистовременоичлановиСкупштинерегионалнекоморе.

Члан 51
Скупштинарегионалнекоморе

а)доноси:
1)годишњипланипрограмрада;бри са ти
2)финансијскиплан;бри са ти
3)пословникосвомрадуирадураднихтелакојеобразује;

б)бираиопозива:
1) председника и два потпредседника скупштине регионалне ко

море;
2)председникаидвапотпредседникарегионалнекоморе;
3)председника,двапотпредседникаичлановеизвршногодбора;
4)члановепосебниходбора;
5)председникаичлановенадзорногодбора;
6)председникаичлановепрвостепеногСудачасти;бри са ти
7)председникаичлановекомисијезапосредовање;
8)пред ла жекандидатезачлановеУправногодбораКоморе;бри

сатиидефинисатиподтач.

в)одлучујеирешава:
1)освимпитањимадостављенимодстранеизвршногодбора,а ко ја 

ни су у над ле жно сти Ко мо ре;
2)оизвештајуофинансијскомпословањурегионалнекоморе,ко ји 

до ста вља Скуп шти ниКо мо ре на усва ја ње;
3)одругимизвештајимаорганаираднихтеларегионалнекоморе

иКоморе;
4)одругимпословимапредвиђенизакономиовимстатутом;
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г)предлажеКомори:
1)пред ла жекан ди да те за чла но ве Управ ног од бо ра Ко мо ре;
2) пред ла же кан ди да те за пред сед ни ка и чла но ве су до ва ча сти 

пр вог сте пе на;
3)члановерегионалнекоморезаодликовањаКоморе;
4члановерегионалнекоморезагодишњенаградеКоморе;
5) го ди шњи про грам ра да и го ди шњи план ре ги о нал не ко мо ре;
6) фи на сиј ски план за ре ги о нал ну ко мо ру;
7) усво је ни из ве штај о фин сиј ском по сло ва њу Ре ги о нал не ко мо ре

Заобављањеодређенихпословаскупштинарегионалнекомореможе
именоватикомисијеираднатела,утврђујућињиховсаставизадатак.

Члан 52
Извршниодборрегионалнекоморечинепредседник,двапотпред

седника,представниципосебниходбораипетчланова.

Извршниодборрегионалнекоморе:
1)спроводиодлукескупштинерегионалнекомореискупштинеКо

море;
2)расправљаиодлучујеоповеренимпословимаиосталимпослови

маизадацимаизсвојенадлежности;
3)утвр ђу је пред лог (доноси)бри са тигодишњегпланаипрограма

свогарадаза Скуп шти ну Ре ги о нал не ко мо ре;
4)утвр ђу је пред лог(доноси)бри са тифинансијскогпланаи утвр

ђу је пред лог(усваја)извештајаофинансијскомпословању,а на пред
лог Пред сед ни ка ре ги о нал не ко мо ре; 

5)подносиизвештајосвомраду(УправномодборуКоморе)бри са ти
Скуп шти ни РЛК;

6)пред ла же Управ ном од бо ру усво је ни план на бав ки ре ги о нал
не ко мо ре;

7)доносиПословникосвомраду;
8)обављадругепословеизадаткеускладусаовимстатутом.

За обављање одређених послова извршни одбор регионалне ко
мореможеобразоватикомисијеиповременаилисталнараднатела,
утврђујућињиховсаставизадатак.

Ман дат чла но ва Из вр шног од бо ра је 4 го ди не.

Члан 53
Председникрегионалнекомореруководирадомрегионалнекомо

реизасвојрадодговараскупштинирегионалнекомореиСкупштини
Коморе.

Потпредседнике бира скупштина регионалне коморе на предлог
председника регионалне коморе, по једног из државне и приватне
праксе.

Председникрегионалнекоморе:
1)извршаваодлукескупштинерегионалнескупштине;
2) закључује материјалне послове регионалне коморе на осно ву 

овла шће ња ди рек то ра Ко мо ре, а у скла ду са За ко ном о јав ним 
на бав ка ма и За ко ном о ра чу но вод стве ним по ли ти ка ма;

3)утврђујепредлогеодлукакојеразматраидоносиизвршниодбор;
4)организује,усмераваиусклађујесарадњусадржавниморганима

идругимдржавнимистручниморганизацијаманаподручјунадлежно
стирегионалнекоморе;

5)примасвечанезаклетвеновоуписанихчлановаКоморе;
6)доносирешењеоуписучланауИменикКомореи ре ше ње о ис

пу ње но сти усло ва за из да ва ње ли цен це(наосновуодлукенадле
жногорганарегионалнекомореотомедалисузатоиспуњенипропи
саниуслови);бри са ти

7)доносирешењеобрисањучланаизИменикаКоморе;
8)пред ла же Скуп шти ни ре ги о нал не ко мо ре два под пред сед ни

ка ре ги о нал не ко мо ре;
9)пред ла же ди рек то ру Ко мо ре кан ди да та за Се кре та ра ре ги о

нал не ко мо ре;
10)обављаидругепословеодређенезакономиовимстатутом.

Члан 54
Посебниодборирегионалнихкоморасу:
1)одборзастручнапитањаистручнинадзор;

2) одборза јавно здрављеипримарну здравствену заштиту удр
жавнојпракси;

3)одборзасекундарнуитерцијарнуздравственузаштитуудржав
нојпракси;

4)одборзапримарнуздравственузаштитууприватнојпракси;
5)одборзасекундарнуитерцијарнуздравственузаштитууприват

нојпракси;
6)одборзамедицинскуетику;
7)одборзамедицинскообразовање.

Посебниодбориимајупредседника,потпредседникаи10чланова,
уз равноправну заступљеност представника државне и приватне ле
карскепраксе,семуодборимазадржавнуиприватнупраксу.

Радодборасеуређујепословникоморадуодбора.

Члан 55
Надзорниодборрегионалнекоморевршикон тро лу по сло ва ња и

надзорнадфинансијскимрадомрегионалнекоморе.
Надзорниодборчинепредседникидвачлана,ко је би ра и раз ре ша

ва Скуп шти на ре ги о нал не ко мо ре, а чи ји ман дат тра је 4 го ди не. 
Над зор ни од бор РЛК јед ном го ди шње до ста вља из ве штај о ра ду 

Скуп шти ни ре ги о нал не ко мо ре, као и Над зор ном од бо ру Ко мо ре.

VI II  СТРУЧ НА СЛУ ЖБА КО МО РЕ

Члан 56
Струч не, прав не, фи на сиј ске, административне,(помоћне)тех нич

кеидругепословезапотребеКомореобављајустручнаслужбаКомо
реистручнеслужберегионалнихкомора.

СтручнаслужбаКомореи струч не слу жбе Ре ги о нал них ко мо ра:
1)обављају струч не, прав не, фи нан сиј ске,административно–тех

ничкепословезапотребеорганаКомореизаКоморууцелини;
2)обављајуосталепословеускладусаовимстатутомиопштимак

тимаКоморе.
ОрганизацијаирадстручнеслужбеКомореистручнихслужбиреги

оналнихкомораутврђујусеПравилникомоорганизацијиисистемати
зацијистручнеслужбеКоморе,ко ји до но сиДи рек тор Ко мо ре. 

Запослениустручнојслужбиимајусваправаидужностиутврђене
Закономораду,овимстатутомиодлукамаорганаКоморе.

Радомстручнеслужберуководеге не рал ни секретарКомореисе
кретарирегионалнихкомора.

Ге не рал ни СекретарКоморејелицекојеимависокустручнуспре
му,запошљавасенаосновуконкурсаиЗаконаорадуизасвојрад
одговарадиректоруКоморе(иУправномодбору.)бри са ти

Ге не рал ни Се кре тар Ко мо ре и се кре та ри ко мо ра чи не ко ле ги јум 
Ко мо ре, за ду жен за ре ша ва ње струч них пи та ња Ко мо ре, на зах
тев Ди рек то ра Ко мо ре и Пред сед ни ка Ре ги о нал них ко мо ра.

Рад Ко ле ги ју ма ор га ни зу је и њим ру ко во ди ге не рал ни Се кре тар 
Ко мо ре.

Из ве штај о ра ду Ко ле ги јум под но си Ди рек то ру Ко мо ре.

Ге не а рал ниСекретарКоморе(односносекретаррегионалнекомо
ре) бри са ти:

1)организујерадстручнеслужбе;
2)пружа(административну)прав нупомоћДиректоруКоморе,(од

носнопредседникурегионалнекоморе);
3)пратипрописеизаконекојисуувезисарадомКомореи здрав

стве ном де лат но шћу;
4)старасеоприпремиседницаорганаКомореиоизвршењуодлука

(идругихпослова)тихоргана;
5) присуствује седницама Скупштине Ко мо ре иУправног одбора,

Над зор ног од бо ра Ко мо ре, По себ них од бо ра Ко мо ре и свих дру
гих ор га на и те ла у Ко мо ри;

6)обављаидругепословекојемусеповереодлукама(органаКомо
реирегионалнихкомора)бри са ти, ди рек то ра Ко мо ре.

Се кре тар ре ги о нал не ко мо ре:
1)ор га ни зу је рад струч не слу жбе Ре ги о нал не ко мо ре;
2)пру жа прав ну по моћ Пред сед ни ку Ре ги о нал не ко мо ре;
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3) пра ти про пи се и за ко не ко ји су у вез са ра дом Ко мо ре и 
здрав стве ном де лат но шћу;

4)ста ра се о при пре ми сед ни ца ор га на ре ги о нал не ко мо ре и о 
из вр ше њу од лу ка тих ор га на;

5)при су ству је сед ни ца ма ор га на и те ла ре ги о нал не ко мо ре;
6)оба вља и дру ге по сло ве ко је му се по ве ре од лу ка ма Пред сед

ни ка ре ги о нал не ко мо ре и ди рек то ра Ко мо ре.

IX ОП ШТИ АК ТИ КО МО РЕ

Члан 57
ОпштиактиКоморесуСтатут,Кодексмедицинскеетике,правилни

ци,пословнициидругиопштиакти.
ОпштиактиКомореморајубитиусагласностисаУставом,законом

иовимстатутом.
Иницијативузадоношењеилиизменуопштихакатаизстава1.овог

чланаможеподнетисвакиорганКомореили(извршниодбор)бри са
тиСкуп шти нарегионалнекоморе.

СтатутКомореидругиопштиактиобјављујусеугласилуКоморе.
СтатутКоморесеобјављујеиу„СлужбеномгласникуРепубликеСр

бије“.
Статутидругиопштиактимењајусеилидопуњујунаначинодређен

зањиховодоношење.
Општиакти,осимСтатута,изстава1.овогчланаступајунаснагу

даномдоношења.

X  ФИ НАН СИ РАН ЈЕ КО МО РЕ 

Члан 58
СредствазафинансирањерадаКомореобезбеђујусе:
1)одчланарине;
2)накнадезауписуИменикКоморе;
3)накнадезаиздавањеиобнављањелиценце;
4)накнадезаиздавањеуверењаидругихдокуменатаКоморе;
5)поклонаилегата;
6)другихизворасредставаускладусаЗакономиовимстатутом.

Члан 59
Средствазаобављањеповеренихпословаидругихпословаизада

такаКомореводесенарачунуКомореитотакода:
1)наосновуЗаконаокоморама,члан33.став4.ичлана58.тачка

3)и6)овогстатута,средстваоднакнадезаиздавањеиобнављање
лиценцеуплаћујусенарачунКоморе.

2)средствазаобављањеповеренихпословаидругихпословаиза
датакаКомореизчлана58.тач.1),бри ше се 2),4)и6)овогстатута
уплаћујусенаподрачунерегионалнихкомора.

3)Сред ства ко ја се обез бе ђу ју, за оба вља ње по ве ре них по сло
ва и дру гих по сло ва и за да та ка Ко мо ре, из чла на 58. став 1) тач ка 
1) упла ћу ју се на ра чун Ко мо ре и под ра чу не ре ги о нал них ко мо ра, 
та ко да се 1/3 сред ста ва, из ове тач ке, упла ћу је на ра чун Ко мо ре, 
а 2/3 сред ста ва на под ра чу не ре ги о нал них ко мо ра. Ко мо ра из на
ве де них сред ста ва под ми ру је на кна де тро шко ва чла но ви ма свих 
ор га на Ко мо ре, као и оста ле по тре бе.

4)легатиипоклониизчлана58.став 1.тачка5)овогстатутаводесе
напосебномподрачунуКоморе.

Регионалнекоморесудужнедапартиципирајуутрошковимарада
Коморе,сразмернобројучланова,услучајудаКомораизсвојихсред
ставанемадовољноизворазапокривањесвојихтрошкова,анаосно
вупредвиђенихприходаирасходаКоморезакалендарскугодину.

Средстваприбављенаизлегатаилипоклонанемогусекористити
запокривањетрошковарадаКоморесемакоихпоклонодавацилиле
гатарнијезатонаменио.

НаредбодавацзаупотребусредставаКоморејестедиректорКомо
ре,аизузетнолицекојеоновласти.

НаредбодавацзаупотребусредставаРе ги о нал некоморе,поовла
шће њу ди рек то ра Ко мо ре,јепредседникрегионалнекоморе.(а из у
зет но ли це ко је он овла сти) бри са ти.

ОстањусредставаКомореисредставарегионалнихкоморасастављају
сепериодичниобрачуниизавршнирачунзасвакукалендарскугодину.

Регионалне коморе на посебним подрачунима воде средства из
ФонданамењеногзаузајамнупомоћчлановимаКоморе.

ФормирањесредставаиначинкоришћењасредставаизФондаза
узајамнупомоћчлановимаКомореуређујесепосебнимправилником,
ко ји до но си Скуп шти на Ко мо ре.

XI  ЈАВ НОСТ РА ДА КО МО РЕ

Члан 60
РадКоморејејаван.
ЈавнострадаКомореобезбеђујесејавношћуседницаорганаКомо

реидругихтелаКомореискуповауКомори,издавањеминформација
оњиховомрадуисарадњомсасредствимајавногинформисањаидру
гимсредствимаобавештавања.

Комораимасвојупрезентацијунаинтернету.
Органи или тела Коморе могу искључити или ограничити јавност

седницеилискупа,кадатоналажеКодексмедицинскеетикеиликада
серазматрајудокументаилиподациповерљивеприроде.

Комораредовноупознајесвојечлановесаодлукама,ставовимаи
предлозимаусвојенимнаседницамаорганаителаидругимскуповима
уКоморипутемгласилаКоморе.

Ко мо ра је ду жна да оба ве шта ва јав ност о свим пи та њи ма из 
над лерж но сти Ко мо ре

Ко мо ра је ду жна да оба ве шта ва ми ни стар ство над ле жно за 
уну тра шње по сло ве, над ле жне пра во суд не ор га не и ми ни стра
ство над ле жно за по сло ве здра вља о ди сци плин ким по ступ ци ма 
ко ји се во де про тив чла но ва ко мо ре пред над ле жним ор га ни ма 
ко мо ре, као и о по ступ ци ма из да ва ња, об на вља ња или од у зи ма
ња ли цен це, ако се у тим по ступ ци ма уста но ви да по сто ји сум ња 
да је из вр ше но кри вич но де ло.

Ко мо ра је ду жна да на зах тев ор га на из пред ход ног ста ва овог 
чла на до ста ви по треб не по дат ке о чи ње ни ца ма о ко ји ма има са
зна ње.

XII  ЗА ШТИ ТА ПРА ВА ЧЛА НО ВА КО МО РЕ

Члан 61
Свеодлукеирешењаоостваривањуправа,обавезаиодговорности

чланаКомореобавезносе,уписаномоблику,достављајучлануКомо
ресапоукомоправномлеку.

Комора штити професионални интегритет и право на приватност
својихчлановауоквирупозитивнихпрописаРепубликеСрбије.

XI II  ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 62.
СвиактиКомореиРегионалнихкомораморајусеускладитисаиз

менамаидопунамаСтатутаурокуод6месециодданањиховогсту
пањанаснагу.

СтатутсеобјављујеугласилуКоморе.
Статутступанаснагуосмогдананаконобјављивањау„Службеном

гласникуРепубликеСрбије“,аобјављујесенаконприбављањасагла
сностиначлан10.овогстатутакојисеодносинајавнаовлашћења,од
странеМинистарстваздрављаРепубликеСрбије.

ИзменеидопунеСтатутаКомореобјављујусенаСајтуКоморе.
Измене и допуне Статута Коморе објављују се у „Службеном гла

сникуРепубликеСрбије“иступајунаснагуосмогданаодданаобја
вљивања.

ИзменеидопунеСтатутаКоморепримењујусенасвеорганеКомо
реиорганерегионалнихкомораиупогледусаставаиупогледутраја
њамандата,даномступањанаснагу.

ПредседникСкупштинеЛекарскекомореСрбије,
проф. др Ма ри на Де ља нин Илић
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НаванреднојтелефонскојседнициСкупштинеЛКСодржаној9јуна2011.годинедонетесу
следећеизменеидопунеСтатутаЛКСкојесуобјављенеуСлужбеномгласникуРС43/2011.

Члан 1.
Бришесеодредбаучлану43.став8.СтатутаЛКС,којагласи:
„НачинрадаивођењепоступкасудовачастиКомореуређујусе

правилницимаорадусудовачасти,аначинизборасудијасудова
частиуређујесепосебнимПравилникомкојидоносиСкупштина
Коморе.“

Уодредбичлана43.уставу8.СтатутаЛКСдодајесеновитекст
овогстава,акојигласи:

„НачинрадаивођењепоступкасудовачастиКомореуређују
сеСтатутомЛекарскекомореСрбијеуглавиXIIIа„Правилао
радусудовачасти“,акојајесаставнидеоовогСтатута.“

Члан 2.
Бришесеодредбаучлану47.СтатутаЛКС,којагласи:
„Члан Коморе врши повреду професионалне дужности или

угледачланаКомореако:

1)повредиКодексмедицинскеетике;
2)обављаздравственуделатностнестручно;
3)неиспуњаваобавезечланаКомореутврђенезаконом,стату

томидругимопштимактимаКоморе.“

Уодредби у члану47.СтатутаЛКСдодаје сенови текстовог
члана,акојигласи:

„ЧланКоморевршиповредупрофесионалнедужностиилиугле
дачланаКомореако:

1)поступаусупротностисаодредбамазаконакојимсеуређује
здравственазаштитаизаконакојимсеуређујездравственоосигу
рањеупружањуздравственезаштитепацијентима;

2)повредиетичкикодекс;
3)обављаздравственуделатностнестручно,односноусупрот

ности са савременим достигнућима медицинске, стоматолошке,
односно фармацеутске науке и праксе, или ако начини стручну
грешку;

4)својимпонашањемпремапацијентима,другимчлановимако
мореилитрећимлицимаповредиугледпрофесије;

5) у обављању здравствене делатности злоупотреби средства
здравственогосигурања;

6)неиспуњаваобавезечланакомореутврђенезаконом,стату
томидругимопштимактимакоморе.

Кривична или прекршајна одговорност, односно одговорност
чланакомореизрадногодносакодпослодавца,неискључуједи
сциплинскуодговорностчланакоморепоовомСтатуту.“

Члан 3.
Бришесеодредбаучлану48.СтатутаЛКС,којагласи:

„ПовредепрофесионалнедужностиилиугледачланаКоморе
могубити:1)лаке2)тешкеи3)особитотешке.

Залаке,чланусемогуизрећиследећедисциплинскемере:
1)опомена;
2)јавнаопомена;
3)новчанаказнанаосновучлана43.став2.тачка2)Законао

коморамаздравственихрадника.

Затешке,чланусемогуизрећиследећедисциплинскемере:
1)новчанаказна;
3) привремено ограничење обима и врсте послова којима се

чланКоморебави;
4)привременоодузимањелиценценаосновучлана197.Закона

оздравственојзаштити.

Заособитотешке,чланусемогуизрећиследећедисциплинске
мере:

1) привремено или трајно ограничење обима и врсте послова
којимасечланКоморебави;

2)привременоодузимањелиценце;
3) трајно одузимање лиценце на основу члана 198. Закона о

здравственојзаштити.

Лаке,тешкеиособитотешкедисциплинскеповредеидисци
плинскипоступакуређујусеправилником.“

Наосновуодредбеизчлана19.став2.тачка1.Законаокоморамаздравственихрадника(„Сл.ГласникРС“,број
107/2005и99/2010),каоинаосновуОдлукеУставногсудаСрбијебројIуо–172/2009,СкупштинаЛекарскекоморе
Србијенасвојој1.Ванреднојтелефонскојседнициодржанојдана09.јуна2011.годинедонелајеследеће...

ИЗМЕНЕИДОПУНЕ

СТАТУТА

ЛЕКАРСКЕКОМОРЕСРБИЈЕ
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Уодредби у члану48.СтатутаЛКСдодаје сенови текстовог
члана,акојигласи:

„Заповредепрофесионалнедужностиилиугледачланакоморе
изчлана47.овогСтатутасудчастиможеизрећиједнуодследећих
дисциплинскихмера:

1)јавнуопомену;
2)новчануказнуувисинидо20%одпросечнемесечнезараде

позапосленомуРепублици,умесецукојипретходимесецуукоме
секазнаизриче,поподацимарепубличкогоргананадлежногза
пословестатистике;

3)привременузабранусамосталноградауобављањуодређе
нихпословаздравственеделатности;

4) привремену забрану самосталног рада у обављању здрав
ственеделатности.

Дисциплинскемереизовогчланатач.1)и2)овогСтатутаизри
чусезалакшеповредепрофесионалнедужностииугледачлана
коморе.

Дисциплинскамераизовогчланатачка2)овогСтатутаможесе
изрећиутрајањуодједногдошестмесеци.

Дисциплинскемереизовогчланатач.3)и4)овогСтатутаиз
ричусезатежуповредупрофесионалнедужностииугледачлана
коморе.

Дисциплинскемереизовогчланатач.3)и4)овогСтатутане
могутрајатикраћеодшестмесеци,нидужеодједнегодине,ау
изузетнимслучајевимамогутрајатидопетгодина.“

Члан 4.
НаконГлавеXIII:ЗАШТИТАПРАВАЧЛАНОВАКОМОРЕ,додаје

сеноваГлаваXIII–a:ПРАВИЛАОРАДУСУДОВАЧАСТИ“,акоја
гласи:

„XIII–aПРАВИЛАОРАДУСУДОВАЧАСТИ

IОпштеодредбе

Члан 62.
ОвимИзменамаидопунамаСтатутаЛекарскекомореСрби

је–ПравилимаорадуСудовачасти (удаљемтексту:Прави
ла)утврђујесеорганизација,начинрада,надлежност,токпо
ступка пред Судовима части првог и другог степена Лекарске
комореСрбије(удаљемтексту:Комора),мерекојесеизричуза
дисциплинскеповредеутврђенеЗакономокоморамаздравстве
нихрадникаиСтатутомЛекарскекомореСрбије,каоиправни
лекови.

Члан 63.
СудовичастиЛекарскекомореСрбијесуорганиЛекарскеко

мореСрбијекојивршесвојефункцијеутврђенеЗакономиСта
тутомЛекарскекомореСрбије,тј.овимПравилима.

Судовичастисуувршењусвојефункцијесамосталниинеза
висниисуденаосновуЗакона,СтатутаЛКС,Кодексапрофеси
оналнеетикеЛКСиовихПравила.

Судовичастисеобразујукао:
1)СудовичастиприРегионалнимлекарскимкоморама,каосу

довичастипрвогстепенаи
2)ВрховнисудчастинанивоуЛекарскекомореСрбије,каосуд

частидругогстепена.
Судчастипрвогстепена,имаседиштеуседиштуогранкаКомо

ре,односноуБеограду,НовомСаду,Крагујевцу,НишуиКосовској
Митровици.

Врховнисудчасти,каоСудчастидругогстепена,имаседиштеу
седиштуКоморе,односноуБеограду.

Члан 64.
Судчастиизчлана63.Статутаутврђујеповредупрофесио

налнедужностии/илиугледачланаКоморе,наосновуспроведе

ногпоступказаутврђивањедисциплинскеодговорностичлана
ЛекарскекомореСрбије.

IIДисциплинскаодговорност

Члан 65.
Повредепрофесионалнедужностии/илиугледачланаКоморе

постојеакочланКоморесвојимчињењемилинечињењем:

1)поступаусупротностисаодредбамазаконакојимсеуређује
здравственазаштитаизаконакојимсеуређујездравственоосигу
рањеупружањуздравственезаштитепацијентима;

2)повредиетичкикодексЛКС;
3)обављаздравственуделатностнестручно,односноусупрот

ности са савременим достигнућима медицинске науке и праксе,
илиаконачинистручнугрешку;

4)својимпонашањемпремапацијентима,другимчлановимако
мореилитрећимлицимаповредиугледпрофесије;

5) у обављању здравствене делатности злоупотреби средства
здравственогосигурања;

6)неиспуњаваобавезечланакомореутврђенезаконом,стату
томидругимопштимактимакоморе.

Кривична или прекршајна одговорност, односно одговорност
чланакомореизрадногодносакодпослодавца,неискључуједи
сциплинскуодговорностчланакоморепоовомСтатуту.

ПовредепрофесионалнедужностиилиугледачланаКомореСу
довичастикласификујусекао:лакеитешкеповредеиквалификују
сесразмернотежиниучињенеповредепрофесионалнедужности
илиугледачланаКомореитежининастлепоследице.

Члан 66.
ПредСудомчастиможедаодговарасамочланЛекарскеКо

мореСрбије, који јеуписануИменикчлановаЛекарскекоморе
Србије,акојисеводиуевиденцијиРегионалнелекарскекоморе
начијојтериторијиимапребивалиште.

Члан 67.
УпоступкупредСудомчастипримењујусеодредбеЗакона

ооштемуправномпоступку(удаљемтексту:ЗУП)упогледу
усменерасправе,доказивања,достављањазаписника,искључе
њајавностикаоиначелаЗУПа,каоштосуначелозаконито
сти,начелоистине,начелооценедоказа,начелосамостално
стиурешавању,уколикоСтатутом,тј.овимПравилиманије
другачијеодређено.

Члан 68.
СвиучеснициупоступкупредСудомчастикаоичлановиКомо

ре,органи,телаиорганизациониоблициКоморесудужнидаСу
довимачастидостављајуакте,списе,податкеиобавештењакоји
супотребниупоступкуодлучивањапредСудомчасти.

ЧлановиКоморесудужни,позахтевуСуда,дадоставенаувид
потребнадокументазапотребепоступка.

Запотребевођењапоступкаиутврђивањадоказа,Судовича
стисуовлашћенидаодредовнихсудова,државнихоргана,при
вреднихдруштава,установа,исвихправнихифизичкихлицатра
же,акте,списе,податкеиобавештења.

Члан 69.
О свом раду Судови части извештавају Скупштину Коморе и

подносејојгодишњиизвештај.

Члан 70.
MатеријалнеидругеусловезарадпрвостепеногСудачасти

обезбеђујуРегионалнелекарскекоморепредкојимасепоступак
води,аусловезарадВрховногсудачасти,обезбеђујеЛекарска
комораСрбије.
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ГраницерасправепредСудомчасти

Члан 71 .
Судчастиврширасправунаосновуприложенихдоказа,угра

ницамазахтевазапокретањедисциплинскогпоступка,пазећипо
службеној дужности на надлежност, допуштеност и благовреме
ност.

Члан 72.
КадаСудчастиутврдиданијемеснонадлежандаводипо

ступакпоодредбамаовихПравила,огласићесененадлежними
предметпроследитиСудучастимеснонадлежномза вођење
поступка.

КадСудчастиутврдидајепредлогзапокретањепоступка
поднетоднеовлашћеноглицаилидапредлогниједопуштен,јер
нијепредметрасправепредСудомчастииликадајенеблаговре
меноподнетпредлогзапокретањепоступка,илијезахтевани
докуменат који има снагу доказа стигао Суду по истеку рока,
решењемћеобуставитипоступак.

На решење из става 1. и 2. овог члана дозвољена је жалба
председникуВрховногсудачастиурокуод8данаодданапри
јемарешења.

Јавностусменерасправе

Члан 73.
Усменарасправајепоправилујавна.
Председник Суда части може својим образложеним закључ

ком, по службеној дужности, искључити јавност са целе рас
праве,илисамоједногделаакотозахтевајуразлозиморалаили
јавнебезбедностикаоирадизаштитедржавне,војне,службе
не,пословне,професионалнеилинаучнетајне.

Захтев за искључење јавности са целе расправе или једног
њеногделаможеподнетииподносилацпредлогаиличланКомо
репротивкогасепоступакпредСудомчастиводи.Захтевсе
подносипредседникуСудачасти.

ПротиврешењапредседникаСудачастикојимискључујејав
ностсарасправепредСудомчастиилизахтевзаискључење
јавностиодбијаниједозвољенажалба.

УпоступкупредСудомчастиукоме јеискључена јавност,
учеснициупоступкудужнисудачувајукаотајнусвеоношто
дознајукаоучеснициуовомпоступкупредСудомчасти.

У поступку пред Судом части увек ће бити искључена јав
ностзбогинтересадецеималолетнихлицаиутомслучајујав
ностћебитиискљученапослужбенојдужности.

Насвештонијепредвиђеноупогледуискључењајавностиса
јавнерасправеСтатутомтј.овимПравилима,сходносеприме
њујуодредбечлана140.и141.ЗУПа.

IIIНадлежностисаставСудачасти

Члан 74.
УпоступкупредСудомчастинадлежанСудпрвогстепенајеСуд

частипремаместуучлањењачланаКоморе,односнопремапре
бивалиштучланаКоморе.

Члан 75.
УслучајевимакадакадасенеможеформиратиВећепредпр

востепенимСудомчастизапроцесуирањеуконкретномслу
чају,јерпостојеразлозизаизузећесудијатогаСудачастиили
постојеобјективниразлозикојионемогућавајутомСудучасти
данаставипоступак,назахтевпредседникаодносногпрвосте
пеногСудачастиилиЕтичкогодбораЛекарскекомореСрбије,
председникВрховногСудачасти,можефомиратиВећезаво
ђење поступка у том предмету, а које је састављено од су
дијапрвостепенихСудовачастидругихРегионалнихлекарских
комора.

Члан 76.
УколикосеједнапријаваодносинавишечлановаКоморекоји

сууписаниуИменикЛекарскекомореСрбије,алиуевиденцијама
којесеводекодразличитихРЛК,председникВрховногСудачасти
ЛекарскекомореСрбијерешењемможеодредитивођењеобједи
њеногпоступкапредсамоједнимпрвостепенимСудом.

Члан 77.
СудчастипрвогстепенасудиутрочланомВећукојечинепред

седникВећаидвојесудија,којеодређујепредседникСудасвојим
решењем.

Судчастипрвогстепенаимапредседника,заменикапредседни
каи5чланова.

Члан 78.
За потребе првостепеног Суда части формира се стручна

службаСудачасти,којаиспитујеиспуњеностформалнихусло
вапредлогазапокретањепоступкапредпрвостепенимСудом
части и пружа правну, техничку и административну помоћ
председникуСудаисудијама–члановимаВећа.

Члан 79.
Председник првостепеног Суда части одређује из редова пр

востепеногСудачастисудијукојиспроводиистражнерадњеи
утврђујепостојањеоснованостисумњезапокретањепоступка
предпрвостепенимсудомчастиикојиприсуствујеседницамаВе
ћа,каконаглавнојрасправи,такоинанејавнимседницамаВећа.

ПредседникСудачастиможе,кадасезатоукажепотреба,
даприсуствујеседницамаВећатогСуда,аможеипозватина
разговорстранкеупоступкурадинепосреднијегувидаучиње
ничностањепредмета.

Члан80.
ОжалбипротиводлукеСудачастипрвогстепенарешаваВр

ховнисудчастиЛекарскекомореСрбије.
Врховнисудчасти,каоСудчастидругогстепеначинепред

седник,заменикпредседникакојизамењујепредседникаСудау
случајуњеговеспреченостииодсутностии10чланова,уважа
вајућиравноправнузаступљенострегионалнихкомораидржав
неиприватнепраксе.

ВрховнисудчастиЛекарскекомореСрбијесудиуВећуодпе
торо судија Врховног суда части, од којих је један председник
ВећаикојебирапредседникВрховногсудачастиЛекарскеко
мореСрбије.

Члан 81.
ПредседникВрховногсудачастиЛекарскекомореСрбијеизсаста

васудијаВрховногсудачастирешењемодређујесудијуизвестиоца
који,поредиспитивањаиспуњеностиформалнихусловазавођење
поступка,стручноанализирасписепредметаиприпремапредлогза
разматрањеиодлучивањепредВећемВрховногсудачасти.

Члан 82.
ВрховнисудчастиформирастручнуслужбуВрховногсудачасти

којамупружаправну,техничкуиадминистративнупомоћ.

Члан 83.
Председници,замениципредседника,судијеСудовачастиби

рајусена5година,одмоментадавањасвечанеизјаве.
Поизвршеномизбору,председници,замениципредседникаи

чланови–судиједајусвечануизјавупреддиректоромЛекарске
комореСрбијеиСкупштиномЛекарскекомореСрбије.

Текстсвечанеизјавегласи:
„ИзјављујемдаћусеусвомрадупридржаватиУстава,Закона

иакатаЛекарскекомореСрбијеидаћуповеренуфункцијуврши
тисавесноинепристрасно.»

Члан 84
Председници, замениции судијеСудовачастинемогубити

председници,потпредседнициичланови:УправногодбораЛКС,
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ЕтичкогодбораЛКС,НадзорниходбораЛКСиРЛК,Комисијаза
посредовање,директорипомоћницидиректораЛКСипредсед
нициипотпредседнициРегионалнихлекарскихкомора.

ИзузећесудијаСудовачасти

Члан 85.
ПредседникСудачасти,заменикпредседникаилисудијаСуда

частинеможевршитидужност,односносудитиуВећупред
Судомчасти:

1)акојеоштећенрадњомчланаКоморепротивкогасеводи
поступак;

2)акомујечланКомореизтачке1.овогчлана,илињеговпуно
моћникбрачнидругилибившибрачнидругилисродникпокрвиу
правојлинијидобилокогстепена,упобочнојлинијидочетвртог
степена,апотазбинидодругогстепена;

31)акојесачланомКомореизтачке1.овогчланаилињеговим
пуномоћникомуодносустараоца,стараника,усвојиоца,усвоје
ника,храниоцаилихрањеника;

4)акојеуистомпредметусаслушанкаосведокиливештак;
5)ако јеспровеоистражнерадње,или јеодлучиваоупрвом

степену;
6) ако је запослен у истом правном лицу као и члан Коморе

противкогасеводипоступак;
7)акопостоједругеоколностикојеизазивајусумњууњегову

непристрасност.

Члан 86.
Председниксудачасти,односносудијачимсазнадапостоји

разлогзаизузеће,илиобразложенизахтевзаизузећеподнесе
лицекојеподнелопредлогзапокретањепоступкаиличланКо
морепротивкогасепоступакводи,узнавођењеоколностизбог
којихсесматрадапостојинекиодосновазаизузеће,дужанједа
прекинесвакираднатомпредметуидаотомеобавестипред
седникаСкупштинеКомореодноснопредседникаСуда.

Председник Суда части решава о захтеву за изузеће заме
никапредседикаСудачастиисудијаСудачасти,апредседник
СкупштинеЛекарскекомореСрбијерешаваозахтевузаизузе
ћепредседникаСудовачасти.

Члан 87.
Противодлукекојомсезахтевзаизузећеусвајаилиодбија

ниједозвољенажалба.
Одредбеоизузећусудијапримењујусеинавештакеизапи

сничаре.

IVПоступакпредсудомчасти

Покретањепоступка

Члан 88.
Судијакоји јеспроводиоистражнерадњеможепокренутиди

сциплинскипоступакпредСудовимачастинапредлогпацијента,
односнооштећеноглицаилипослужбенојдужности,напредлог
СкупштинеКоморе,УправногодбораКоморе,Надзорногодбора
Коморе,директораКомореиЕтичкогодбораКоморе.

Поступак пред Судовима части по службеној дужности ће би
типокренутакосенаосновучињеницадокојихКоморадођеиз
притужбиграђанаилииздругихоколностипосумњадајелекар–
чланКомореизвршиоповредупрофесионалнедужностиилиугле
дачланаКоморе,асходноодредбамаовогСтатута.

ПредлогзапокретањепоступкапредСудомчастистранкамо
жеподнетиСудучасти,уписменомобликуитакавпредлогмора
дасадржи:називорганапредкојимсеводипоступак;имеипре
зималекарапротивкогасеводипоступак;податкеозапослењу
лекара;времеиместоизвршењаповреде;чињеницеиоколности

неопходнедасеповредаодредииквалификује;доказекојимасе
поткрепљујунаводиизпријаве,каоипредлогекоједоказетреба
известипредСудомчасти;каоипредлогдаселекарпрогласиод
говорним.

Покушајмирногрешењаспорногодноса

Члан 89.
Услучајевимакадаједостављенпредлогзапокретањепоступ

капредСудомчасти,стучнаслужбаРегионалнелекарскекоморе
илиЛекарскекомореСрбијеилистручнеслужбеприСудовимача
стиупутићестранеуовомпоступкунамогућнострешавањаспор
ногодносапредКомисијомзапосредовањеилипредЦентромза
медијацију,аускладусаПравилникоморадуКомисијезапосре
довањеЛекарскекомореСрбије.

Претходнипоступак

Члан 90.
ПредлогзапокретањепоступкадостављасепредседникуСу

дачастиРЛК,астручнаслужбаСудачастииспитујеиспуње
ностформалнихусловазавођењепоступкапредСудомчасти
иуколикоутврдидапредлогзапокретањепоступканесадржи
свепотребнодабисенаосновуњегапоступало,можетражити
одподносиоцапредлогададопуниилиисправипредлогурокуод
8дана,тедауколикоистинепоступиуостављеномрокуима
сесматратидајеодпредлогаодустаоочемућепредседникСу
дачастиРЛКдонетирешење.

Акојепредлогподнеланеовлашћенаособаилиособакојанема
правниинтересзавођењепоступкаилијепредлогнедопуштен,
јернијепредметрасправепредСудомчастиилијепредлогне
благовремен,решењемћепредседникСудачастиРЛКодбацити
поднетипредлог.

ПредседникСудачастиРЛК,комеједостављенпредлогзапо
кретањепоступкадужанјеурокуод30данададонесерешење
којимсеиликонстатуједасуиспуњениформалниусловизаво
ђењепоступкапредСудомчастиилирешењекојимсепредлог
за вођење поступка пред судом части одбацује, уколико нису
испуњениформалниусловизавођењепоступка.

Противрешењаизпредходногставаовогчланадозвољенаје
жалбаурокуод8данаодданапријемарешењапредседникуВр
ховногсудачастиЛКС.



Основаностсумње

Члан 91.
Основаностсумњезапостојањеповредепрофесионалнеду

жностии/илиугледачланаКомореипокретањепоступкапред
СудомчастиутврђујеједанодсудијаСудачастиРЛК,којије
од стране председника првостепеног Суда части одређен и
који једужандаспроведеистражнерадњекојепроизилазеиз
притужбиграђанаизподнетогпредлогаилидругихоколности
ичињеницаувезисасвакимслучајемпонаособ,какобиутвр
дио оправданост предлога, односно оправданост покретања
дисциплинског поступка пред Судом части, који ће у случају
основаностиистиформулисатикао„захтевзапокретањеди
сциплинскогпоступка“икојићетајзахтевзаступатинаглав
нојрасправи.

Подобијањупредлога,закојијесудијакојијеспровеоистра
жнерадње,узпомоћстручнеслужбеСудачастиконстато
ваоиспуњењеформалнихусловазавођењепоступка,овајсу
дијаодређендаспроведеистражнерадњедужанједаоценида
липостојиосновпредлогаидалисуобезбеђениматеријални
докази.

Судија, који спроводи истражне радње, мора проверити све
чињенице, наводе и доказе и у том смислу тражити писмену
изјавуодлекара–чланаКоморепротивкогајеподнетпредлог
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завођењепоступкапредСудомчасти,одпослодавцагдејеовај
чланКоморезапослен,каоидругихлицазакојесепредпоставља
даимајусазнањаувезисапредметомпријаве.

Члану Коморе против кога је поднет предлог за вођење по
ступка пред Судом части, доставља се примерак предлога за
вођењепоступкапредСудомчасти,сапозивомдасеурокуод
8дананаистиписменимпутемизјасни,саупозорењемдаћесе
поступакспровестиибезњеговеписменеизјаве.

Члан 92.
Урокуод30дана,одданапријемапредлогаСудија,којијеспро

веоистражнерадњеииспитаооснованостподнетогпредлога,
донеће:

1)образложенорешењекојимконстатуједајепредлогзапокре
тањепоступкапредСудомчастиоправданипредлогпроследити
Судучасти,којисеимасматратизахтевомили

2)образложенорешењеда јепредлогзапокретањепоступка
предсудомчастинеоснован.

Против решења из предходног става овог члана донетог од
странесудијеодређеног за спровођењеистражнихрадњи,ао
основаности или неоснованости поднетог предлога, може се
поднетижалбапредседникуВрховног судачастиЛекарскеко
мореСрбијеурокуод8дана,одданапријемарешења.

Жалбумогуподнети:подносилацпредлогазапокретањепо
ступкаилилекар–чланКоморепротивкогајеподнетпредлог
запокретањепоступка.

ПредседникВрховногсудачастиЛекарскекомореСрбиједу
жанједарешењемпожалбиизпретходногставаовогчланаод
лучиурокуод8данаодданапријемажалбеињеговаодлукаје
коначнабилодажалбуусвоји,одбијеилиодбаци.

ПоступакпредСудомчасти

Члан 93.
Поступак се сматра започетим достављањем председнику

Судачасти,писменогзахтевазапокретањепоступкапредСу
домчастиодстранесудијекоји јеспровеоистражнерадњеи
којијеутврдиооснованостподнетогпредлога.

Достављање

Члан 94.
Достављањеписмена(одлукасуда,позиваидр.)чланаКоморе

противкогасеводипоступаквршисеписменимпутемпрепору
ченом поштом на адресу пребивалишта или запослења члана
КомореилипуномоћникучланаКоморепротивкогасеводипо
ступак.

Услучајунеуспелогдостављања,писменосеимасматрати
достављенимистекомрокаод8данаодданаистицањанаогла
снојтаблиРегионалнелекарскекоморе,предчијимСудомсепо
ступакводи.

Главнарасправа

Члан 95.
ЧланКоморепротивкогајепокренутдисциплинскипоступакмо

рабитиписменообавештенодатумуиместуодржавањарасправе
предСудомчастииназначењемчланазакона,Статута,односно
ПравилаорадусудовачастииКодексапрофесионалнеетикеина
основукојегсетеретизаповредупрофесионалнедужностии/или
угледачланаКоморе.

ПозивзаодржавањерасправепредСудомчастиморабитиуру
ченстранкамаупоступкунајмање8данапреодржавањараспра
вепредСудомчасти.ПозивчлануКоморепротивкогајепоступак
покренутморадасадржии:поукуоњеговомправудаупоступку
имабраниоца,каоидасерасправаможеодржатиибезњегове
присутности.

Члан 96.
УприпремирасправепредСудомчастипредседниковогСуда

частићепослужбенојдужностирешењемобуставитидисциплин
скипоступакуколико:

1) јеподносилацзахтеваодустаоодзахтевазапокретањеди
сциплинскогпоступка,пренегоштојерасправапочела;

2) ако је поступак вођен без захтева овлашћеног подносиоца
захтева;

3)акојечланКоморепротивкогајеподнетзахтевзаистодело
већконачномодлукомсудачастипроглашенодговорним,ослобо
ђенододговорностиилијепоступакпротивњегаконачнообуста
вљен;

4)акосустранкеупоступкупостиглеспоразумупоступкупред
Комисијомзапосредовање.Уовомслучајудисциплинскипоступак
семожеводитипослужбенојдужности.

НарешењепредседникаСудачастиообуставипоступкадозво
љенајепосебнажалбапредседникуВрховногСудачастиЛекар
скекомореСрбије,аурокуод8данаодданапријемарешењао
обуставипоступка.

Члан 97.
Расправиприсуствујулицакојасупозвана:Судијакојијеспро

водиоистражнерадње,лицекојејеподнелопријаву(усвојству
оштећеног),лекар–чланКоморепротивкогасеводипоступак,
бранилацуколикогаима,лицакојасупозванаусвојствусведо
ка,вештакаидр.каоидругалицакојажеледаприсуствујурас
прави,уколикоупоступкунијеискљученајавностиуонојмери
коликоусловисудатодозвољавају.

ПредседникрасправногВећаможеизузетноодложитирочи
ште:

1) каданисуприступилепозванестранке,аПредседникВећа
оценидајењиховоприсуствопотребно;

2)ако јепотребноизвестиноведоказе,астањеизсписаније
довољноразјашњено.

Ниједозвољенажалбапротиводлукеоодлагањурасправе.

Расправасеможеодржатиуодсуствулекара–чланаКомо
ре, тј. лица против кога се поступак води, (под условом да је
уреднопозвано,анијеоправдалосвојизостанак),ауколикоса
расправеодсуствујеуреднопозванподносилацпријаве,асвоје
одсуствонеоправда,председникВећаћерешењемобуставити
поступак.

Противнапреднаведеногрешењадозвољенајепосебнажалба
председникуВрховногсудачастиЛекарскекомореСрбије,уроку
од8данаодданапријема.

Члан 98.
РасправомпредсудомчастируководипредседникВећа.
Председниквећаутврђуједалисудошлесвепозванеособе,

далисуимпозивиуредноурученииодлучуједалирасправамо
жедасеодржиуодсуствунекиходуреднопозванихлица.

РасправапочињесаопштавањемсаставаВећаСудачастиод
странепредседникаВећа,констатовањемкојеодпозванихли
цаприсутан,којеододсутних,апозванихлицасвојизостанак
оправдаоичитањемзахтевазапокретањепоступка.

ПредседникВећабринеоодржавањуредаутокурасправе.
Уколико неко од присутних лице нарушава ред на седници,

председникВећагаможеопоменути,штосеуносиузаписникса
главнерасправе,анаконтога,уколиколицеидаљенастависа
нарушавањемреда,председникВећа гаудаљаваизпросторије
укојојсеодржаварасправа,штоћетакођебитиунетоуовај
записник.

ПредседникВећаупоступкупрвоузимаизјавуодлекара–чла
наКоморепротивкогасепоступакводи,анаконњеговогизлага
њаможемупостављатипитања,азатимједужандадозволи
осталимчлановимаВећа,дисциплинскомтужиоцу,подносиоцу
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пријавеибраниоцулекара–чланаКоморепротивкогасепосту
пакводи(уколикогаима)дапостављајупитањалекару–члану
Коморепротивкогасеводипоступак.

Лекар–чланКоморепротивкогасепоступакводи,можеда
сеизјашњаваосвимоколностимакоје гатеретеиизносисве
чињеницекојемуидуукористипредлажеизвођењедоказакоји
муслужезаодбрануилиможедасебранићутањем,аштоне
можепредстављатиотежавајућуоколност.

Доказнипоступак

Члан 99.
Странкеупоступкусудужнеизнетисвечињеницеипредложи

тидоказенакојимасезаснивањиховзахтев,иликојимасепоби
јајунаводииззахтева.

ОпредлозимастранаказаизвођењедоказапредседникВећа
одлучујерешењем,противкоганиједозвољенапосебнажалба.

ИсамоВећеСудачастипослужбенојдужностиможеодредити
извођењедоказакојестранкенисупредложиле.

Члан 100.
СудијеВећаСудачастисуовлашћенедаизвршеувиђајуколико

сматрајудајезаутврђивањеилиразјашњењечињеничногстања
упоступкунеопходнонепосредноопажање.

Странкеупоступкумогуприсуствоватиувиђају.Оспроведеном
увиђајуводисепосебанзаписник.

Члан 101.
СудијесудећегВећаСудачастисуовлашћенедаодредеве

штачењекада јетонеопходнозаутврђивањеилиоценунеке
чињенице,прибавитиналазимишљењеодособекојарасполаже
стручнимзнањем.

СудијесудећегВећаСудачастипослужбенојдужностиили
напредлогстранкемогудаодређујуизвођењедоказавештаче
њемједногиливишевештака.

ВештацимедицинскеструкеупоступкупредСудовимача
сти су вештаци са листе Надзорника, који обављају стручни
надзор,акојебираСкупштинаЛекарскeкоморeСрбије,напред
логРегионалнихлекарскихкомораивештацисаспискасталних
судскихвештака.

Услучајевимакадајекадајеналазимишљењевештаканеја
сноилинепотпуноикадасеналазимишљењедваиливишеве
штакабитноразликујуилисепојависумњаутачностњихових
мишљења,судећеВећеСудачастиможезатражитимишљење
и вештачење од научне или стручне организације, која распо
лажестручњацима,акојисуекспертиуобластимаукојимасе
вештачењезахтева.

Члан 102.
УспровођењудоказногпоступкасудећеВећеСудачастимо

жепозиватисведоке,закојесепредпостављадамогудадају
обавештењанаосновусвогнепосредногилипосредногопажања
увезисаучињеномповредомлекара–чланаКоморепротивкога
сепоступакводиисвимдругимоколностимаувезисадоноше
њемодлукеупоступкупредСудомчасти.

Вештацимаисведоциманакониспитивањаодстранепред
седникаичлановаВећа,питањамогупостављатииподносилац
пријаве,Судијакојијеспроводиоистражнерадње,лекар–члан
Коморепротивкогасепоступакводиињеговбранилац,кадаим
председникВећадареч.

ПредседникВећаћенасамојрасправиодлучитидалићесуо
читисведоке,вештакеидругалица,којаучествујуилисупозва
нанаглавнурасправу.

Насведокеивештакесепримењујуодредбеизчланова163.–
182.Законаоопштемуправномпоступку.

Члан 103.
Након спроведеног доказног поступка, председник Већа даје

речучесницимаупоступкуитопрвоСудијикојијеспровеоис

тражнерадње,подносиоцупријаве,браниоцуинакрају,лекару
–члануКоморепротивкогасепоступакводи.

Наконспроведеногдоказногпоступка,председникВећаћеоб
јавитидајерасправазавршена.

VДоношењеодлукеизаписник

Члан 104.
Кадаоценидасуразлозизавођењеусменејавнерасправеис

црпљени,судећеВећеСудачастићеистузакључити.
ВећећенаконтогаприступитинејавнојседнициВећа,гдеће

целокупнесписепредметаисвеизведенедоказеупредметупо
новоразмотритиидонетиодлуку.

ДоношењеОдлукесудећеВећеСудачастивршивећиномгла
совачлановаВећаСудачасти.

ОдоношењуОдлукеизстава2.овогчланаводисепосебанза
писник,којисечуваодвојеноодсписапредмета.

ВодисепосебанЗаписниковећањуигласању,каоипосебан
Записникоусменојрасправииизвођењудоказа.

Записнике потписују председник Већа Суда части, записни
чаричлановиВећаСудачасти.

Члан 105.
ПоизвршеномвећањуигласањуодоношењуОдлуке,судеће

ВећеСудачастиможеобјавитиОдлукуодмахилиизвршитиоб
јављивањеОдлукедостављањемписменоготправкастранкама
упоступку,аурокуод15данаодданазакључењаглавнерас
праве.

Садржајодлукеоизреченојдисциплинскојмериивр
стемера

Члан 106.
Писмена одлука о изрицању дисциплинске мере садржи кра

такуводсапозивомнаправниосновзадоношењеОдлуке,изре
куиобразложењеОдлукеипоукуоправномлеку.

Врстеодлука
Члан 107.

ОдлукукојомсезахтевзапокретањепоступкаодбијаВећеће
изрећи:

1) ако јепоступакпредСудомчасти вођенбез захтеваособе
овлашћенезавођењепоступка;

2)акоподносилацпријавеодустанеодпријаведозакључења
расправе;

3)акојевећранијомконачномодлукомСудачастиКомореодлу
ченооодговорностилекара,арадисеоистомчињеничномстању;

4)акојенаступилазастарелостпокретањаиливођењапоступка;
5) ако је постигнут споразум пред Комисијом за посредовање

илипредЦентромзамедијацију,домоментаконачностиОдлуке
Судачасти,апоступакпредСудомчастинијевођенпослужбеној
дужности.

Члан 108.
ОдлукукојомселекарослобађаодговорностиВећећеизрећи:
1)ако једелозакојеселекартеретинепредстављаповреду

професионалне дужностиили угледа члана коморе изчлана65.
овихПравилаа;

1)акониједоказанодајелекар–чланКоморепочиниоделоза
којесетерети

Члан 109.
УодлуцикојомселекароглашаваодговорнимВећећеизрећи:
1)закојеседелооглашаваодговорним;
2)какваседисциплинскамераизриче;
3)одлукуотрошковимапоступка;
4)поукуоправномлеку.
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Члан 110.
ЗаповредепрофесионалнедужностиилиугледачланаКоморе

изчлана65.овогСтатута,Судчастиможеизрећиједнуодследе
ћихдисциплинскихмера:

1)јавнуопомену;
2)новчануказнуувисинидо20%одпросечнемесечнезараде

позапосленомуРепублици,умесецукојипретходимесецуукоме
секазнаизриче,поподацимарепубличкогоргананадлежногза
пословестатистике;

3)привременузабранусамосталноградауобављањуодређе
нихпословаздравственеделатности;

4) привремену забрану самосталног рада у обављању здрав
ственеделатности.

Дисциплинскемереизовогчланатач.1)и2)овогСтатутаизри
чусезалакшеповредепрофесионалнедужностииугледачлана
коморе.

Дисциплинскамераизовогчланатачка2овогСтатутаможесе
изрећиутрајањуодједногдошестмесеци.

Дисциплинскемереизовогчланатач.3)и4)овогСтатутаиз
ричусезатежуповредупрофесионалнедужностииугледачлана
коморе.

Дисциплинскемереизовогчланатач.3)и4)овогСтатутане
могутрајатикраћеодшестмесеци,нидужеодједнегодине,ау
изузетнимслучајевимамогутрајатидопетгодина.

НаплатановчанихказниуплаћујесенарачунРегионалнеле
карскекоморепредчијимСудомчасти јепоступаквођенина
рачунЛКС,уколикојепоступаквођенпредВрховнимсудомча
стиЛекарскекомореСрбије,аштоћебитирегулисанопосеб
нимПравилима.

Приодређивањудисциплинскемере,судећеВећеСудачасти
мораузетиуобзиртежинуипоследицеучињенеповреде,окол
ностиподкојима једоучињенеповредедошло, степенкриви
вицеучиниоцаињеговодржањенаконучињенеповредеидруге
олакшавајуће или отежавајуће чињенице и околности које су
ималеутицајнадоношењедисциплинскемере.

VIЖАЛБА

Члан 111.
ПротиводлукесудећегВећаСудачастилекар–чланКоморе

противкогасеводипоступак,односноњеговбранилациподно
силацпредлога,могуподнетижалбуВрховномсудучастиуроку
од15дана,одданапријемаодлуке, апрекопрвостепеногСуда
части.

Одлукасеможепобијатиуцелиниилиделимично,аможесепо
бијатиисамозбогделаодлукеоизреченојмери,каоизбогдела
Одлукеотрошковимапоступка.Уделуукомодлуканијепобијана
жалбом,истапостајеконачнаиизвршна.

Жалбаморадасадржи:
•означењеодлукепротивкојесеизјављујежалба;
•изјавудалисеодлукапобијауцелиниилиуодређеномделу;
•разлогежалбе;
•потписподносиоцажалбе.

Члан 112.
ОдлукаСудачастисеможепобијати:
1) Због битне повреде одредаба поступка дефинисаних овим

Стаутом,односноПравилимаорадусудачасти;
2)Збогпогрешноилинепотпуноутврђеногчињеничногстања;
3)Збогпогрешнеприменематеријалногправа;
4)ЗбогОдлукеоизреченојдисциплинскојмери.

Члан 113.
Битнаповредапоступкапостоји:
•акојесуднијебиопрописносастављен,акојесудиосудијакоји

јемораобитиизузет,акојеудоношењуодлукеучествоваосудија
којинијеучествоваонаглавнојрасправи;

• ако је одлучено о захтеву који не спада у надлежност Суда
части;

•акостранцинезаконитимпоступањем,анарочитопропушта
њемдостављањаниједатамогућностдарасправљапредсудом;

•акојеупоступкукаоподносилацзахтеваучествовалолицеко
јенеможебитистранкаупоступку,акопуномоћникстранкеније
имаопотребноовлашћењезавођењепоступкапредСудомчасти
илизапојединерадњеупоступку,акосеовинедостациодносена
странкукојајеизјавилажалбу;

•акојеодлученоозахтевупокомејевећдонетаконачнаодлука
илиозахтевупокомевећтечепоступак;

•акоОдлукасудачастииманедостатаказбогкојихсенемо
жеиспитати,анарочитоакојеизрекаОдлукенеразумљива,ако
противречисамасебиилиразлозимаодлукеилиакоодлукане
мауопштеразлогаилиуњојнисунаведениразлозиобитнимчи
њеницамаилисутиразлозинејасниилипротивречниилиакоо
битнимчињеницамапостојипротивречностизмеђуоногаштосе
уразлозимаодлукенаводиосадржиниисправа,записникаоис
казимадатимупоступкуисамихтихисправаилизаписникаили
изведенимдоказима.

Члан 114.
Погрешно или непотпуно утврђено чињенично стање постоји

кад јеСуднекубитнучињеницупогрешноутврдио,односнокад
јенијеутврдио.

Члан 115.
ПогрешнаприменаматеријалногправапостојикадаСудније

примениоодредбуматеријалногправакојујетребалодаприме
нииликадтаквуодредбунијеправилноприменио.

VIIПоступакпожалби

Члан 116.
СудијуизвестиоцаВрховногсудачастиЛекарскекомореСрби

је,засвакипредметпонаосободређујепредседникВрховногсуда
частиЛКС.

СудијаизвестилацкојијеодређенрешењемпредседникаВрхов
ногсудачастиЛКСдужан једаиспитујеиспуњеностформалних
услова за решавање пред Врховним судом части ЛКС, као и да
анализирасписепредметаиприпремапредметзаразматрањена
седнициВећаВрховногсудачасти,којебудерасправљалоиодлу
чивалопопредметнојжалби.

УколикосудијаизвестилацВрховногсудачастиЛКСутврдида
жалба има формалних недостатака, упутиће је подносиоцу да је
допуниилиуредиурокуод8дана,теуколикоистинепоступиу
остављеномрокуимасесматратидајеоджалбеодустао,очему
ћепредседникВрховногсудачастиЛекарскекомореСрбиједоне
тирешење.

ВрховнисудчастиодлучујенаседнициВећа,којечинипетсуди
јаВрховногсудачасти.

ЧлановеВећаименујепредседникВрховногсудачастисвојим
решењем.

Врховни суд части Лекарске коморе Србије мора одлучити о
жалбиурокуод60данаодданапријемажалбеикомплетнихспи
сапредметаодпрвостепеногСудачасти,прекокојегјепредметна
жалбаиуложена.

Члан 117.
Врховнисудчастиможедонетиследећеодлуке:
1)ОДБАЦИТИжалбукаонеблаговременуиликаонедопуштену;
2)ОДБИТИжалбукаонеосновануиПОТВРДИТИодлукуСуда

частипрвогстепена;
3)УВАЖИТИжалбу,УКИНУТИпрвостепенуодлукуСудача

стииВРАТИТИСудучастипредметнапоновнорасправљање
иодлучивање;

4)УВАЖИТИжалбуиПРЕИНАЧИТИодлукуСудачасти.
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Члан 118.
ОдлукаВрховногсудачастиЛекарскекомореСрбијесеупи

сменомобликудостављалекару–члануКоморепротивкогаје
вођенпоступакпредСудомчасти,илињеговомбраниоцууколи
когаима,каоиподносиоцупредлогазапокретањепоступкаи
Судијикојијеспровеоистражнерадње.

ОдлукаВрховногсудачастиЛекарскекомореСрбијејеконач
наипротивњесеможеводитиуправниспор,осимкадасеради
о коначној одлуци којом је изречена мера јавне опомене из чл.
110.овогСтатута.

VIIIТрошковипоступка

Члан 119.
ТрошковипоступкапредСудомчастиобухватајутрошкове

за рад председника и судија Суда части, Судије који спроводи
истражнерадње,трошковесведокаивештака,евентуалногпу
номоћикаподносиоцапредлога,наградузарадбраниоцаитд.

ТрошковизарадпредседникаисудијаСудачасти,Судијеко
ји спроводи истражне радње, трошкови сведока и вештака и
осталиматеријално–техничкитрошковикојисунеопходниза
радСудачасти,опредељујусеувисиниреалнихтрошкова.

Трошковипуномоћникастранакаивисинанаградазабраниоце
опредељујесепремаважећојадвокатскојтарифи.

Члан 120.
Одлукомкојомсеутврђуједајелекар–чланЛекарскекомо

реСрбијеодговоранзаповредупрофесионалнедужностии/или
угледачланаКоморе,утврђујеседајеистидужандасноситро
шковепоступкапредСудомчасти.

ОдлукомсудећегВећаСудачасти,којомсеутврђуједајеле
кар – члан Коморе ослобођен одговорности или се захтев за
покретањепоступкаодбија, илипредлог одбацује утврђује се
дајеподносилацпредлогадужандасноситрошковепредСудом
части.

Услучајуизпредходногставаовогчлана,акојепоступакво
ђенпозахтевуорганаКоморе(захтевпослужбенојдужности),
трошкове сноси Регионална лекарска комора месне надлежно
стипрвостепеногсудачастииЛекарскакомораСрбије,уколи
којепоступаквођенипредВрховнимсудомчасти,асразмерно
трошковиманасталимпредпрвостепенимидругостепенимсу
домчасти.

Извршењемераиказни

Члан 121.
ДисциплинскемереиказнеизвршавајусекадодлукаСудача

сти постане правоснажна, а најкасније у року од 6 месеци од
данаправоснажности.

ЈавнаопоменаобјављујесеугласилуКоморе.
КоначнаОдлукакојом јелекарослобођенодговорностиобја

вљујесенаWEBсајтуКомореиштампаниммедијима.
НовчануказнулекарједужануплатитинарачунКоморе,уроку

од30данаодданапријемаодлуке.
Неплаћањеновчанеказнепредстављаособитотешкуповреду

професионалнедужностии/илиугледачланаКоморе

Члан 122.
ОизреченимдисциплинскиммерамаСлужбеКомореиРегио

налнихлекарскихкомораводеевиденцију.
ПримеракодлукеоизреченојмериодлажесеуИменикизре

ченихдисциплинскихмерачлановимаКоморе,аоконачнојодлу
циопривременомилитрајномодузимањулиценцеобавештава
сеМинистарствоздрављаурокуод8данаодданаконачности
Одлуке.

Изреченамерабришесеизевиденцијепоистекуод3годинe
одправоснажностиодлуке,уколиколекарнијепочинионовупо
вредуодправоснажностиодлуке.

Правоснажнаодлукакојомјеизреченамератрајногодузима
њалиценценебришесеизевиденцијеизреченихмера.

IXЗастарелост

Члан 123.
Покретање дисциплинског поступка застарева истеком једне

годинеодданаучињенеповредепрофесионалнедужностии/или
угледачланаКомореизчлана65.овогСтатута.

ЗастарелостизвршењамередефинисанеовимПравилимана
ступа по истеку шест месеци од дана правоснажности одлуке о
изреченојмери.

Застарелост се прекида покретањем поступка посредовања
пред Комисијом за посредовање или Центром за медијацију и
свакомрадњомкојасепредузимарадипокретањапоступкапред
предСудомчастиилиизвршењамере.

Послесвакогпрекида,рокзастарелостипочињепоноводате
че,стимдазастарелостнаступаусвакомслучајукадапротекне
два пута онолико времена колико је по одредбама овог Статута
потребнозазастарелостпокретањапоступка,односноизвршења
изреченемере,изузевкадасерадиослучајевимаизстава5.и
става6.овогчлана.

Акосезбогповредепротивлекара–чланаКомореводипосту
пакпредСудомчасти,аистовременојепокренутилисеводипре
кршајнииликривичнипоступакзаистидогађај,Судчастиможе
застатисапоступкомпредСудомчастидоокончањапредметног
кривичног,односнопрекршајногпоступка.

Услучајуизпредходногставаовогчлана,застарелостпредСу
домчастинетече,односнонастављадатечеодданаправоснажне
одлукеупредметномкривичном,односнопрекршајномпоступку.“

Члан 5
У Глави XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ досадашњи

члан62.постајечлан124.

УБеограду,09.06.2011.године
СкупштинаЛекарскекомореСрбије

проф.дрМаринаДељанинИлић,председник
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ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
ПравилникомопословнојтајниЛекарскекомореСрбије (уда

љемтексту:Правилник),одређујусеповерљивадокументаипода
ци,односноинформацијекојепредстављајупословнутајнуЛекар
скекомореСрбије(удаљемтекстуКомора),анарочито:

•поступакодређивања(проглашавања)пословнетајне,
•потребнемерерадиобезбеђењаизаштитеподатака;
•руковањеповерљивимдокументимаиподацимаињиховаза

штитаоднеовлашћеногприступа,
•чувањепословнетајнеиодговорностлицакојаизвршеповре

дудужностичувањапословнетајне.

Члан 2.
ЧлановиорганаКоморе,запослениуКомори,члановиКомореи

другалицакојапобилокомосновупослујусаКомором,имајуду
жностчувањапословнетајне.

Лицаизстава1.овогчланасудужнадаприликомзаснивања
правногодносасаКоморомдајунеопозивуписануизјавуочувању
пословнетајнеускладусаовимПравилником.

Дужностчувањапословнетајнелицаизстава1овогчланатра
је,какозавремењиховогправногодносасаКомором,такоинакон
тога.

ДО КУ МЕН ТА И ПО ДА ЦИ КО ЈИ 
ПРЕД СТА ВЉА ЈУ ПО СЛОВ НУ ТАЈ НУ

Члан 3.
Пословномтајномсматрасесвакидокумент,односноподатак

забележенуписаној,електронскојилинекојдругојформиувези
сапословањемКоморе,упогледукоганепостојизаконскаобаве
заобјављивања,ачијебисаопштавањенепозванимлицимазбог
значајадокумената,односноподатака,моглопроузроковатизнат
нуштетуилибитноугрозитиинтересеКомореињенихчланова,а
нарочито:

1)поверљивидокументииподацикојеорганиКоморепрогласе
пословномтајном,каоисвиподацичијебисаопштавањенеовла
шћенимлицима,збогњиховеприроде,значајаикарактерабило
противноинтересимаКоморе,акојекаотаквеодредеорганиупра
вљањаидиректорКоморе;

2)подацикојенадлежниоргани,установеилидругиправнису
бјекти доставе Комори као поверљиве, уз претходно упозорење
даједатиподатакпословнатајнаилизакономодређенатајнаса
степеномтајности.

3)подацидокојихјезапослениуКоморииличланКоморедо
шаоуобављањупословауоквируделатностиКоморе,акосуда
ваоцитихподатакаистепрогласилипословномтајноминатоупо
зорилиКомору;

4) подаци који садрже елементе понуде за конкурс или јавно
надметањедообјављивањаконкурса,односнојавногнадметања;

5)подациомерамаиплановимазаобезбеђењеобјекатаиимо
вине,поступањеуванреднимситуацијамаислично;

6)личниподацичлановакоморе,осимподатакаизчлана4.овог
ПравилникакојиседајууизводимаизименикакојеКомораводи
каојавнекњигеускладусазаконом;

7)личниподациоокривљеном,тужиоцуиосталимлицимаиз
евиденцијеопокренутимпоступцимапредСудовимачасти;

8)подацииинформацијеопоступкупредСудовимачасти,осим
податакаобјављенихуодлукама;

9)подациокорисницимауслугачлановаКоморедокојихјеза
послениуКоморидошаоуобављањупословауоквируделатности
Коморе;

10)детаљиозарадамаидругимпримањимазапосленихианга
жованихлицауКомори;(ОБРИСАНОВЕЋИНОМГЛАСОВАСКУП
ШТИНЕ)

11) детаљи имовинскоправних и пословнотехничких уговора
Коморе;

12)осталиповерљивиподацикојисуактимаКоморе,односно
овлашћеноглицаодређеникаопословнатајна;

13)осталиподацикојисузакономидругимпрописимаодређени
каопрофесионалнаилипословнатајнаили језакономодређено
правонаприватностиповерљивостинформација.

Садокументима/подацимаизстава1.овогчланапоступасеса
гласно одредбама овог Правилника, уколико за заштиту њихове
тајностинијеутврђендругачијиначинзаштите.

Подацикојисенесматрајупословномтајном

Члан 4.
Не сматрају се пословном тајном следећи подаци из члана 3.

става1.тачка6.овогПравилника:
1)изименикасвихчлановакоморе:подациоимену,презимену,

образовању,академскимназивима,научниминаставнимзвањи

Наосновучлана31.став1.тачка18.СтатутаЛекарскекомореСрбије(СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр.
111/2006,68/2008i14/2010),аускладусаЗакономoкоморамаздравственихрадника(СлужбенигласникРепубли
кеСрбије,бр.107/05),Закономотајностиподатака(СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр.104/2009),Закономo
слободномприступуинформацијамаодјавногзначаја(СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр.120/2004,54/2007),
Закономoзаштитиподатакаоличности(СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр.97/08)иПравилникомоначину
претходнепроверерадњиобрадеподатакаоличности(СлужбенигласникРепубликеСрбије,бр.35/2009),Скупшти
наЛекарскекомореСрбијенаседнициодржанојдана17.маја2011.године,доноси

ПРАВИЛНИК
ОПОСЛОВНОЈТАЈНИ

ЛЕКАРСКЕКОМОРЕСРБИЈЕ
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ма,додељенимзвањима,специјалностима,датумуибројуевиден
цијеуписауименик;

2)изименикаиздатих,обновљенихилиодузетихлиценци:пода
циизтачке1.овогстава,бројлиценце,датумиздавањаипериод
важности;

3)изименикаизреченихдисциплинскихмерачлановимакомо
ре:подациизтачке2.овогстава,врстаивреметрајањаизречене
мередоистекапрописаногроказабрисањеисте.

МЕ РЕ ЗА ШТИ ТЕ ПО СЛОВ НЕ ТАЈ НЕ

Члан 5.
ДиректорКомореможеуциљузаштитепословнетајнепредузе

тиодговарајућемерекојемогубити:

•правне,усмислудоношењаопштихипојединачнихакатако
јисетичузаштитепословнетајнеиобјављивањаподатака,каои
предузимањасанкцијаускладусазакономиуговоромораду,

•организационотехничке,каоштојефизичкоодвајањепросто
ријаукојимапостојипротокипохрањивањеподатакакојипредста
вљајупословнутајнуислично.

ДиректорКомореможезадужитииовластитизапосленогуКо
моризастарањеопитањимабезбедностипословнихинформација
ипремапотребиорганизоватипосебнеедукацијезапосленихили
ангажоватиспољнесарадникезапитањабезбедностиизаштите.

Услучајуангажовањаспољнихсарадникаизстава2.овогчла
на,истисудужнидадајуписануизјавуообавезичувањапословне
тајнеускладусаодредбамаовогПравилника.

Обезбеђењеизаштитадокуменатаиподатака

Члан 6.
Мерезаштитеподатакаидокуменатакојипредстављајупослов

нутајнуобухватају:
• јасно и видљиво означавање тајности података/документа у

складусаовимПравилником;
•одређивањеукупногбројаоригиналнихпримеракаикопијатог

документа, и означавање редног броја сваког оригиналног при
мерка/копије;

•одређивањеслужби/лицакојамогубитиупознатасатимпода
цима,односнодокументима;

• упозоравање запосленог који је задужен за припрему и/или
обрадуподатака,односноизрадудокуменатанатајностподатака
иобавезудасаистим,узависностиодврстемедијуманакојемсе
налазе,поступананачинутврђеновимПравилником;

•посебанначинчувањатихподатака/докумената,примеренме
дијумунакојемсеналазе;

•посебанпоступакприликомдостављањадокуменатаилисаоп
штавањатихподатакатрећимлицима;

• посебан поступак у случају нестанка, оштећења, уништења
илиоткривањатихподатака/докумената;

•вођењеевиденцијаопредузетимрадњамавезанимзатакве
податке/документа;

•одређивањезапосленихкојисузадуженизавођењеевиденци
јеоподацима/документимакојипредстављајупословнутајну,као
изачувањеевиденцијаопредузетимрадњамавезанимзатакве
податке/документа.

Члан 7.
ЗапослениуКоморикојијеодговоранзарадсаинформационим

уређајимаисистемимазаобрадуподатакаидокуменатауелек
тронскомформату,дужан једаприменинорме,стандардеитех
ничкаупутставаупогледу:

•прикључењаисмештајарачунарасабазамаподатакаидруге
рачунарскеопреме;

• потребе обезбеђења уређаја за непрекидно напајање елек
тричноменергијом;

•заштитемодемскихприкључака(ибројева)однеовлашћеног
локалногидаљинскогприступа;

• обезбеђења рачунарских програма и опреме за сигурносно
пријављивање и евидентирање приступа за рад на рачунару, за
спречавање неовлашћеног износа и уноса података употребом
преноснихинформатичкихмедија,комуникационихприкључакаи
прикључаказаисписподатака,зазаштитуодрачунарскихвируса
идругихштетнихпрограма,каоиобезбеђењаопремекриптоло
шког осигурања посебних категорија личних података на прено
сниминформатичкиммедијимазачувањеиутокупреносатихпо
датакаинформатичкимителекомуникационимсредствима;

• примене мера обавезног обавештавања руковаоца података
одстранеобрађивачаподатака,администраторамрежногсисте
ма, администратора збирке података о сваком покушају неовла
шћеногприступаподацима;

•обезбеђењадневног,недељног,месечногигодишњегпохра
њивања података на друге преносиве информатичке медије (си
гурносне копије збирки) уз примену мера сигурности и тајности
података,заслучајуништењаактивнихбазаподатака,иобезбе
ђењаевиденцијетихпреносивихмедија,каоизанављањезаписа
накопијамауследпротекарока.

ДиректорКоморе,односнолицекоједиректорКомореовласти
застарањеопитањимабезбедностиизаштитеодређујемере:

•обезбеђењапросторијаукојимајесмештенарачунарскаите
лекомуникационаопрема,упогледуконтролеулаза,односноза
бранеприступанеовлашћенимлицима;

•заштитеод:пожара,електричногимагнетногпоља,јонизућег
зрачењаиелектрицитета,влаге,хладноћеитоплоте,опаснихма
теријаексплозивнихилакозапаљујућихсредстава,прашине,по
тресаидругихелементарнихнепогода,упогледупросторија,уре
ђајаиопреме;

•обезбеђењаприступазбиркамаподатака,употребекориснич
кихимена,иодговарајућихпропусница.

НА ЧИН РУ КО ВА ЊА ДО КУ МЕН ТИ МА
И ПО ДА ЦИ МА ОД РЕ ЂЕ НИМ КАО
 ПО СЛОВ НА ТАЈ НА

Одређивањеиозначавањепословнетајне

Члан 8.
Свадокументакојисадржеподаткекоји,сходноовомПравил

нику представљају пословну тајну, обележавају се ознаком или
штамбиљем„ПОСЛОВНАТАЈНА“угорњемдесномуглу,евиденти
рајусеупосебнојкњизи,посебносеархивирајуичувају.

Ознакаопословнојтајнистављасеинадоставнописмо,омот,
коверат,фасциклу,односнодругупратећуисправуилисредствоза
достављање.

Ознакаопословнојтајниподатка/документакојисеналазена
другиммедијумима(електронскизаписи,микрофилмовиисл.)ста
вљасенаначинпримеренмедијумунакојемседокументналази.

Обележавањедокуменатаиподатакакојипредстављајупослов
нутајну,отварањепоште,завођење,њиховуобраду,чувањеиар
хивирањевршелицазапосленауKоморикојапоописупослова
рукујуподацимаидругаодговорналицапоовлашћењудиректора
Коморе(удаљемтексту:одговорнолице).

Члан 9.
Одговорно лице које обрађује податак или врши израду доку

ментазакојиоценидасадржиелементетајности,дужноједаини
цијативу за утврђивање њихове тајности без одлагања поднесе
директоруКоморе.

Додоношењаодлукеоодређивањутајностиподатака/докумен
таизстава1.овогчлана,предметниподатак/документсекористи
ичувананачинодређеновимПравилником.
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Руковањедокументимаиподацима
одређенимкаопословнатајна

Члан 10.
Документаиподацикојипредстављајупословнутајнумогусе

налазитинараднимстоловимазапосленихсамозавремедоких
овикористеприраду.

Лицакојарадеупросторијамаукојимасепримајустранкеду
жнисудадокументаиподаткеизстава1.овогчлана,завреме
радасастранкама,склонесараднихстоловаизаштитеодмогућег
увидастранке.

Лица која рукују документима и подацима који су проглашени
пословномтајномдужнисуихчуватинабезбедномместуинемо
гуихнеовлашћенодаватинаувидиликоришћење,нитидаватиби
локакваусменаилиписанасаопштењаувезисатимподацима.

Документаиподацикојипредстављајупословнутајнучувајусе
наначинкојиобезбеђујењиховутајност:

•акосууписанојформи,уормануобезбеђеномодговарајућом
сигурносномбравомилисефу;

•акосууелектронскојформи,складиштесепомоћурачунар
скогпрограма,такодасуповерљивиподацидоступнисамолици
макојарасполажуодговарајућомприступномшифром.

Умножавањедокументаиподатака
одређенихкаопословнатајна

Члан 11.
Лицакојараденаизрадииумножавањудокуменатаиподатака

којисуодређеникаопословнатајна,дужнисудауништенацрте
ових докумената, односно да их на примерен начин сачувају од
неовлашћеногприступа.

Умножавање,копирањеилирепродуковањедокуменатаипода
такакојисуодређеникаопословнатајна,можесевршитисамоу
складусаодредбамаовогПравилникаипретходноприбављеним
писанимодобрењемдиректораКоморе,односнолицакоједирек
торКомореовласти.

Документасаознакомпословнатајнаумножавајусеубројупри
меракакојеодредидиректорКоморе,односнолицекоједиректор
Комореовласти.

Забрањенојеумножавањематеријалаозначенихкаопословна
тајнаувећембројупримеракаододређеног.

Члан 12.
На оригиналном примерку документа који је означен као по

словнатајнаназначићесеуколикојепримеракаумноженикоме
супојединачнипримерцидатинакоришћење.

Наумножениматеријализпретходнихставоваовогчланаста
вљасеознака„КОПИЈА“нумеришесебројевимаод1,закључно
сапоследњимбројемпримерка.

На привремено узетим документима који су означени као по
словнатајна,стављасеназнакаилиштамбиљкомеиукомроку
документ„послеупотребевратити“.

ПО ВРЕ ДА ДУ ЖНО СТИ ЧУ ВА ЊА 
ПО СЛОВ НЕ ТАЈ НЕ И ОД ГО ВОР НОСТ

Члан 13.
ПовредомдужностичувањапословнетајнепремаовомПравил

никусматрасе:

•свакоруковањеповерљивимдокументимаиподацимакојису
проглашенипословномтајномКоморесупротноовомПравилнику;

•неовлашћеноприбављањедокуменатаиподатакакојипред
стављајупословнутајнуКоморе;

•неовлашћенодостављање,давањенаувидилинадругиначин
чињењедоступнимдокуменатаиоткривањеподатакакојисупро
глашенипословномтајномКоморенепозваномлицу;

Повредаобавезечувањапословнетајнепредстављатежупо
вредураднедужности,збогкојесезапосленомможеотказатиуго
ворораду,односноповлачикривичнуиматеријалнуодговорност,
и/илидругесанкцијепредвиђеневажећимпрописима.

Противлицакојеповредидужностчувањапословнетајнебиће
покренутодговарајућипоступакрадиутврђивањањеговеодговор
ностиускладусаЗакономидругимопштимактима.

Члан 14.
Услучајуповредедужностичувањапословнетајне,неовлашће

ногприступаилинестанкадокуменатаилиподатакакојипредста
вљајупословнутајну,одговорнолицеједужнодабезодлагањао
истомобавестидиректораКоморе,радипредузимањанеопходних
меранаотклањањуштетнихпоследицаиутврђивањаоколности
подкојимаједошлодоповредедужностичувањапословнетајне,
неовлашћеногприступа,односнонестанкаповерљивихдокумена
таиподатака.

Ооколностимаподкојимјеповређенадужностчувањапослов
не тајне, под којим је дошло до неовлашћеног приступа или не
станкадокуменатаодносноподатакакојипредстављајупословну
тајну,одговорнолицесачињавазаписниккоји сеархивираупо
себнојевиденцији.

Околностиподкојимасенесматраповреда
дужностичувањапословнетајне

Члан 15.
ПовредомдужностичувањапословнетајнепремаовомПравил

никунесматрасе:

•изношењеповерљивихподатаканаседницамаорганаКоморе,
ако јетаквоизношењенеопходнорадивршењапословаизнад
лежностиовихоргана,стимдасеприсутниобавезноупозоравају
којадокументаиподацисесматрајупословномтајном;

•достављањеистављањенаувидповерљивихдокументаипо
датаканадлежниморганимаКоморе,инспекцијскиморганима,ис
тражнимиправосудниморганимау складусазакономидругим
прописима.

Лицекојесаопштаваподатак,односнодостављадокументод
ређенкаопословнатајна,дужноједаорганукомесевршисаоп
штавање/достављање,уписаномобликунагласидасутиподаци/
документа одређени као пословна тајна, ради коришћења истих
каоповерљивих.

Члан 16.
ДокументаиподацикојисусходноовомПравилникупроглаше

нипословномтајноммогуседоставитиилиставитинаувидтрећим
лицимапопосебномписаномовлашћењудиректораКоморе.

Приликомдостављања,односностављањанаувидподатакако
ји представљају пословну тајну, лица која рукују документимаиз
става1.овогчланадужнасунагласитидасудостављенадокумен
та,односноподаципроглашенизапословнутајнуиупозорититре
ћалицанаобавезучувањапословнетајнеиодговорностуслучају
откривањаисте.

Одостављањуилистављањунаувиддокуменатаиподатакаиз
става2. овогчлана трећимлицимаводи сепосебнаевиденција,
којасадржи:

•име,презимеифункцијулица,односноназиворганакомесу
достављениилидатинаувиддокументииподациодређеникао
пословнатајна,

•назив,бројидатумдокумента,односнокојиподацисудоста
вљениилидатинаувидиукомобиму,

•датумисврхуукојусудокументаиподацидостављени,одно
снодатинаувид.
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ПРЕ СТА НАК ПО СЛОВ НЕ ТАЈ НЕ

Члан 17.
Пословнатајнапрестаје:
•уколикосеуследпроменепрописаилиовогПравилникапода

так/документвишенеможесматратитајним;
• када је због протека времена или стицаја других околности,

престаодапостојиразлогзбогкога јетајподатак/документбио
одређенкаопословнатајна.

Одлукуопрестанкупословнетајнедоносиорганкојијепредмет
нидокумент/податакпрогласиопословномтајном.

Престанакпословнетајнеозначавасенаоригиналномпримерку
документа,исподознакетајности,стављањемознакеилиштамби
љао„престанкутајности“узнавођењедатумаипотписаодговор
ноглица,односноознакеуевиденцијамаподатакауелектронском
облику,адаљепоступањесапредметнимдокументимасевршиу
складусаактомоканцеларијскомиархивскомпословању.

ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 18.
ДиректорКоморе,односнолицекоједиректоркомореовласти,

дужанједасаовимПравилникомнепосредноупознасвезапосле

неуКомори,апосебноонекојирукујудокументимаиподацима
којипредстављајупословнутајну,илинабилокојиначинмогудоћи
уконтактсатаквимдокументимаиподацима,каоидаобезбеди
доследнуприменуовогПравилника,ауслучајукршењаодредаба
истог,даодмахпредузмеодговарајућемере,предвиђенезаконом
иопштимактимаКоморе.

Члан 19.
ОвајПравилниксеподједнакопримењујеусвимогранцимаКо

море.

Члан 20.
ИзменеидопунеовогПравилникавршесенаначиннакојије

идонет.
ПредлогзаизменеидопунеовогПравилникасвиогранциКомо

ремогуподнетидиректоруКоморе.

Члан 21.
ОвајПравилникступанаснагуосмогданаодданаобјављивања

наогласнојтаблиЛекарскекомореСрбије

ПредседникСкупштине
ЛекарскекомореСрбије

проф. др Ма ри на Де ља нин Илић

Седиште Лекарске коморе Србије и Регионалне лекарске коморе београда
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ЗАЧЕТАК ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ У КРУШЕВЦУ
 

ПИОНИРСКИ КОРАЦИ 
ХИРУРГИЈЕ У СРБИЈИ
// КАО ПРВИ ЛЕКАР КОЈИ ЈЕ ДОШАО У КРУШЕВАЦ НАВОДИ СЕ АНТОНИЈЕ СЛАВУЈ 
1837. КОЈИ ЈЕ БИО МАГИСТАР ХИРУРГИЈЕ, ШТО ЈЕ БИЛО НЕШТО НИЖЕ ЗВАњЕ ОД 
ЛЕКАРА – ФИЗИКУСА // ПРВЕ ЛЕКАРЕ, КАО ОКРУЖНЕ ФИЗИКУСЕ, КРУШЕВАЦ 
ЈЕ ПОЧЕО ДА ДОБИЈА ОД 1840. ГОДИНЕ // ПРВА БОЛНИЦА У КРУШЕВЦУ ИЗГРАЂЕНА 
ЈЕ 1866–67. ГОДИНЕ, ИМАЛА ЈЕ САМО ДВЕ СОБЕ, МУШКУ И ЖЕНСКУ И ЈЕДНОГ 
ЛЕКАРА // ДР ДРАГОЉУБ МИХАЈЛОВИћ – „АТЛЕТА“ ИЗВРШИО ЈЕ ПРВУ ХИРУРШКУ 
ИНТЕРВЕНЦИЈУ НА МОЗГУ У КРУШЕВАЧКОЈ БОЛНИЦИ //

пи ше: др Милутин М. Тасић, хирург

Д
о кра ја 20. ве ка на пи са но је до ста књи га о раз-
во ју здрав стве не слу жбе у Ср би ји. По ја ви ло се 
и не ко ли ко зна чај них де ла о исто ри ја ту раз во ја 
хи рур шке слу жбе у Ср би ји и по је ди ним ме сти-

ма (Бе о град, Зе мун, Кра гу је вац...). По знат је да на шњи 
до мет раз во ја хи рур шке слу жбе и оста лих хи рур шких 
гра на у Кру шев цу. Тач ни је ре че но, по зна то је све за пе-
ри од 60 го ди на уна зад. Но, шта се де ша ва ло ра ни је, ка-
кав је био хи рур шки рад у Кру шев цу, ко су би ли пр ви 
хи рур зи, обим њи хо вог ра да и њи хо ви ре зул та ти, то 
нам ни је у до вољ ној ме ри по зна то.

На жа лост, не по сто ји са чу ва на ме ди цин ска до ку мен-
та ци ја за пе ри од од 1922. до 1941. го ди не. Не ма ни пи-
са них се ћа ња та да шњег хи рур га. Та ко ђе, не ма бар у 
Кру шев цу, жи вих све до ка тог вре ме на. Уоп ште, о здрав-
стве ној слу жби у Кру шев цу ма ло се пи са ло, а и оно што 
је на пи са но је не до вољ но, по вр шно, а по не ка да и не-
тач но. На ши до бри, ста ри ле ка ри ко је су по сле рат не 
ге не ра ци је за те кле, ни су оста ви ли ни ка кве бе ле шке о 
сво ме ра ду, као ни о ра ду сво јих прет ход ни ка. Но ве ге-
не ра ци је зна ју са мо за сво је 
ди рект не ко ле ге и учи те ље. 
По сто ји опа сност од пот пу ног 
за бо ра ва. За бо рав је тра ге ди ја 
јер, све што ни је за пи са но као 
да ни је ни по сто ја ло! Ver ba vo
lant, scrip ta ma nent.

Они ма ко ји про у ча ва ју исто-
ри ју раз во ја хи рур шке слу жбе 
ја сно је чи ме су се ба ви ли хи-
рур зи пре по ја ве Ко ха, Па сте-
ра, Ли сте ра и Се мел вај са, тј. 
пре раз во ја мо дер не бак те-
ри о ло ги је, ан ти сеп се, асеп се, 
ло кал не и оп ште ане сте зи је. 
Усва ја њем ан ти сеп се и асеп-
се, а та ко ђе и по ја вом пр вих 
ане сте тич ких сред ста ва, на-
ста је на гли раз вој хи рур ги је 
и оста лих хи рур шких гра на у 
дру гој по ло ви ни 19. ве ка.

Аутор је ко ри стио и унео у књи гу увод но пре да ва ње 
проф. Су бо ти ћа у ко ме је при ка зан исто ри јат раз во ја хи-
рур ги је од нај ра ни јих да на па до 20-тих го ди на 20. ве ка 
и уз ма ња скра ће ња рад је до пу нио број ним сли ка ма и 
ма њим при мед ба ма. Из тог пре да ва ња се мо же са гле-
да ти оп шта и ме ди цин ска кул ту ра др Су бо ти ћа. По ред 
то га аутор је про ши рио исто ри јат и из нео до ста по да та-
ка на ро чи то за пе ри од од дру ге по ло ви не 19. ве ка ка да 
по чи ње мо дер на хи рур ги ја, а ко ја тра је и да нас.

Ин те ре сант но је да су о ста њу са ни тет ске и здрав стве не 
слу жбе у Ср би ји пи са ли по ред ле ка ра и дру ги и то вр ло 
струч но: Ти хо мир Ђор ђе вић, Ви до сав Сто јан че вић, мр пх. 
В. Мар ја но вић. Од на ших су гра ђа на пок. Ми лу тин Ју го-
вић, ду го го ди шњи слу жбе ник До ма здра вља у Кру шев цу. 
Обич но се на кра ју ауто ри књи га за хва љу ју љу ди ма ко ји 
су им по мо гли у ра ду. У овом мо мен ту ни сам имао не ку 
ши ру и зна чај ни ју по моћ у ра ду. Но, ипак на во дим проф. 
др Ж. За ји ћа, ко ји ми је дао из ве сне су ге сти је и хра брио 
да ис тра јем у свом ра ду, прим. др Ми ло сла ва Ра ди во је-
ви ћа, пр вог уро ло га из ово га кра ја, ко ји ми је дао кра так 
при каз раз во ја уро ло шке слу жбе у Кру шев цу. 

Кру ше вац је по осло бо ђе њу 1832–33. го ди не ду го био 
без ле ка ра и по ред стал них 
зах те ва он да шње ло кал не 
вла сти да им се до де ли је дан 
ле кар. Због ма лог бро ја ле ка-
ра у та да шњој Ср би ји том зах-
те ву се ду го ни је мо гло удо во-
љи ти. Због не до стат ка ле ка ра, 
у Кру шев цу је по вре ме но ра-
ди ло не ко ли ко ле ка ра ем пи-
ри ка. Та ко је на при мер од 
стра не кња за Ми ло ша у Кру-
ше вац по слан да ле чи обо ле-
ле од френ ге (си фи ли са) 1838. 
го ди не мо мак кња за Ми ло-
ша Сто јан Ми лен ко вић, о че-
му по сто ји оп шир на пре пи-
ска кру ше вач ког На чел ства, 
ле ка ра ем пи ри ка С. Ми лен-
ко ви ћа и кња за Ми ло ша. Та-
ко ђе, у не до стат ку ле ка ра, 
ем пи рик Епе ри дон Пе ри ни 

1. Хи рур шко оде ље ње од 1922–1962.
2. Хи рур шки блок из гра ђен 1962, ре но ви ран 1993.
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вр шио је ка ла мље ње (пел цо ва ње) про тив ве ли ких бо-
ги ња у Кру шев цу 1843. го ди не. За но вог окру жног фи зи-
ку са, по ста вљен је 1855. ем пи рик Са ва Јо ва но вић.

Као пр ви ле кар ко ји је до шао у Кру ше вац на во ди се 
Ан то ни је Сла вуј 1837. го ди не. О то ме ка ко и за што је по-
слат у Кру ше вац до бро се зна, јер по сто је ар хив ска до ку-
мен та. У не ким ра до ви ма о пр вом кру ше вач ком ле ка-
ру не тач но се на во ди да је „Кру ше вац до био свог пр вог 
гра ду и са ног ле ка ра 1837. го ди не, др Ан то ни ја Сла ву ја“. 
Ан то ни је Сла вуј ни је био ди пло ми ра ни ле кар-фи зи кус, 
већ ма ги стар хи рур ги је, што је би ло не што ни же зва ње 
од ле ка ра - фи зи ку са. Дру го, он у Кру ше вац ни је до шао 
као окру жни фи зи кус, већ као ма ги стар хи рур ги је да 
ис пи та и ле чи обо ле ле вој ни ке кру ше вач ког гар ни зо-
на. Том при ли ком фор ми рао је јед ну им про ви зо ва ну 
бол ни цу за ле че ње обо ле лих вој ни ка. Остао је крат ко, 
и по за вр ше ном ле че њу на пу стио Кру ше вац.

Но, сва ка ко тре ба ре ћи да је ду го го ди на Ан то ни је Сла-
вуј ра дио као ка ран тин ски ле кар и то нај ви ше у алек-
си нач ком ка ран ти ну, у то вре ме нај бли жој са ни тет ској 
уста но ви у овом кра ју. Ра ни јих го ди на ни је би ло бањ-
ских ле ка ра. Тек, на ред них го ди на они су ра ди ли по два 
ме се ца (ју на и ју ла) у Ри бар ској и Вр њач кој Ба њи. Ка ко 
на во ди ка сни је је дан бањ ски ле кар: „Ан то ни је Сла вуј, 
ди рек тор алек си нач ког ка ран ти на до 1860. го ди не до-
ла зио је у Ри бар ску Ба њу ско ро сва ке го ди не, ра ди да-
ва ња упут ста ва бо ле сни ци ма, ко ји се при лич но раз у-
ме вао у ме ди ци ну и имао лич ног ис ку ства.“ Ле кар ску 
прак су као ма ги стар хи рур ги је оба вљао је вр ло са ве-
сно и струч но, пре ма на во ди ма у кон-
ду ит ли ста ма.

Пр ве ле ка ре, као окру жне фи зи ку се 
Кру ше вац је по чео да до би ја од 1840. 
го ди не. Пре ма до са да рас по ло жи вој 
до ку мен та ци ји ме ђу пр ви ма је био др 
Јо ван Цом по, (1841) ко ји је пре ме штен 
на крат ко из Чач ка. За тим по сле па у-
зе од че ти ри го ди не до ла зи др Сте ван 
Ва сић (1846), па др Љу бо мир Ра ди во је-
вић, (1847–51) ко ји је остао за па жен као 
вр ло са ве стан и стру чан ле кар.

Др жав ни ка лен дар
Ше ма ти зма

Ка сни је је би ло чак и ле ка ра ко ји су 
по ред ди пло ме ле ка ра це ло куп не ме-
ди ци не има ли и зва ње ма ги стра хи-
рур ги је, об сте три ци је, ба бич лу ка и др. 
(др Ваг нер 1855–56. го ди не др Хо лец 
1863–66. го ди не и др). Из Др жав них ка лен да ра Ше ма-
ти зма ко ји су по че ли да из ла зе од 1854. го ди не мо же да 
се пра ти раз вој са ни тет ске слу жбе у Ср би ји, као и рас-
по ред окру жних ле ка ра по ме сти ма (окру жних фи зи-
ку са, ка сни је сре ских и оп штин ских ле ка ра). Та ко ђе, из 
њих мо же да се ви ди на ста нак бол ни ца у Ср би ји као и 
име на бол нич ких ле ка ра.

Ар хив ска гра ђа о ме ди цин ској до ку мен та ци ји, ко ја 
обич но са др жи из у зет но ва жне по дат ке и чи ње ни це, 
ко ја је из вор ин фор ма ци ја о здра вљу на ро да и пру же ној 
здрав стве ној за шти ти за кру ше вач ки крај је вр ло оскуд-
на, а за из ве стан вре мен ски пе ри од и не по сто ји. Но, 
баш та до ку мен та ци ја је нео п ход на као из вор за про у-
ча ва ње здра вља ста нов ни штва, као и за увид у ор га ни-
за ци ју са ни тет ске слу жбе у кру ше вач ком окру гу.

По зна то је да по сто је европ ски гра до ви (Аус бург, на 
при мер) ко ји по се ду ју ар хив ску гра ђу од 1500. го ди не 
у ко ји ма се кон ти ну и ра но пра те сви по да ци о мор та-
ли те ту, на та ли те ту, вен ча њи ма и бро ју ста нов ни ка. Ми 
та кве ста ти сти ке не ма мо. То је ра зу мљи во и са свим ја-

сно, јер је на ша зе мља ве ко ви ма би ла по при ште су ко ба 
и ра то ва. Оно ма ло на ших ар хи ва уни шти ли су по жа-
ри, раз не вој ске или чак не ки на ши здрав стве ни ру ко-
во ди о ци ко ји су на ро чи то по сле осло бо ђе ња 1944–45. 
го ди не по не где чи та ве бол нич ке ар хи ве про да ли као 
се кун дар ну си ро ви ну на шим от па ди ма. Та кву суд би ну 
има ла је и ар хив ска гра ђа кру ше вач ке бол ни це.

У кру ше вач ком Град ском исто риј ском ар хи ву по сто је 
цр кве не књи ге ко је се во де од 1837 го ди не. Пре гле дом 
ових књи га мо же да се за кљу чи бар до не кле о здрав-
стве ној си ту а ци ји ово га кра ја, са ста ву ста нов ни штва, 
о та да шњим бо ле сти ма, епи де ми ја ма, ра то ви ма, за ни-
ма њу ста нов ни ка и др. По сто је и две бол нич ке књи ге 
умр лих ко је је во дио бол нич ки све ште ник Ми лан Не-
шић за пе ри од 1922–1933. го ди на.

За че так хи рур шке слу жбе

Лич ним ан га жо ва њем аутор је про на шао је дан бол-
нич ки и је дан хи рур шки про то кол. Оба су из пе ри о да 
Другог свет ског ра та. Из до ступ не ме ди цин ске до ку-
мен та ци је из рат ног пе ри о да (1941–44) ви ди мо да је она 
струч но и са вест но во ђе на од стра не ле ка ра и хи рур га 
Дра го љу ба Ђу ко ви ћа и Ду ша на Му шка ти ро ви ћа.

Та ко ђе, ме ди цин ска до ку мен та ци ја – опе ра ци о ни 
про то ко ли од до ла ска др С. Ни ко ла је ви ћа (1945–46) па 
на да ље пред ста вља ју до бар из вор по да та ка о ра ду хи-
рур шке слу жбе. По да ци о ства ра њу и раз во ју срп ске хи-
рур шке слу жбе би ли су нам до ступ ни ка ко из број них 

књи га, та ко и ча со пи са, у ко ји ма има 
до ста при ло га и ра до ва на ших бив ших 
ис так ну тих хи рур га по чев од др Вла да-
на Ђор ђе ви ћа, проф. Су бо ти ћа, проф. 
Ми ли во ја Ко сти ћа, др Бра шо ва на, Гра-
до је ви ћа, Ко са но ви ћа и др. Исто ри јат 
хи рур шке слу жбе мо же се по де ли ти на 
три пе ри о да ко ји се ја сно мо гу одво-
је но про у ча ва ти као по себ не це ли не. 
Ма ње-ви ше то се од но си на раз вој хи-
ру ру шке слу жбе у свим ме сти ма у уну-
тра шњо сти.

Пр ви пе ри од сва ка ко је и нај ду жи. То 
је вре ме ка да је у Кру шев цу отво ре но 
хи рур шко оде ље ње са јед ним тзв. оп-
штим хи рур гом. То зна чи да ни је по-
сто ја ла одво је на хи рур шка слу жба ко ја 
је об у хва та ла ка сни је фор ми ра не срод-
не хи рур шке слу жбе, као што су ОРЛ 
слу жба, ор то пе ди ја, уро ло ги ја, ги не ко-
ло ги ја итд. Све су се оне та да на ла зи ле 

у скло пу ма тич не хи рур шке слу жбе. Дру ги пе ри од је ве-
зан за ства ра ње ле ка ра спе ци ја ли ста из дру гих хи рур-
шких гра на, али опет у скло пу оп ште хи рур шке слу жбе; 
зна чи, без са мо стал них оде ље ња. Овај пе ри од је био не-
што кра ћи, за хва љу ју ћи упор но сти но вих спе ци ја ли ста, 
упр кос по не где от по ру оп штих хи рур га.

На рав но да је и убр за ни раз вој ових слу жби то ме до-
при нео. И, нај зад, тре ћи пе ри од по чи ње фор ми ра њем 
са мо стал них оде ље ња. Од оп ште хи рур ги је у Кру шев цу 
пр во су се из дво ји ла сле де ћа оде ље ња: ОРЛ (др Сло бо-
дан Ма тић - по сле Дру гог свет ског ра та), Ги не ко ло ги ја 
са аку шер ством (др Ва њек и др Гру ја Пе тро вић 1954–55) 
и Оч но оде ље ње (др Ол га Је лен ко вић – 1956). Оста ла оде-
ље ња као са мо стал на фор ми ра на су знат но ка сни је.

Раз вој хи рур шке слу жбе у Кру шев цу

Раз вој хи рур шке слу жбе у Кру шев цу не по сред но је 
ве зан за раз вој и ор га ни за ци ју ове слу жбе у Ср би ји. Го-
ди не 1889. осно ва но је у Бе о гра ду пр во хи рур шко оде-

Др Олга Ва њек

> 54



54 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // АВГУСТ 2011

ље ње при Оп штој др жав ној бол ни ци, ко ја се та да на ла-
зи ла на бе о град ској Па ли лу ли. То је ујед но би ло пр во 
хи рур шко оде ље ње у Ср би ји, а осни вач тог оде ље ња био 
је хи рург др Во ји слав Су бо тић, ра ни ји шеф хи рур шког 
оде ље ња у Зе му ну. Ско ро у исто вре ме отво ре но је хи-
рур шко оде ље ње у Ду нав ској стал ној вој ној бол ни ци у 
Бе о гра ду са др Ро ма ном Сон ден ма је ром на че лу. Уско ро 
су отво ре на и дру га хи рур шка оде ље ња у Ср би ји: 1891. у 
Град ској бол ни ци у Кра гу јев цу, 1896. у Вој ној и Гра ђан-
ској бол ни ци у Ни шу и вој ним бол ни цам а у За је ча ру, 
Кра гу јев цу и нај зад у Ва ље ву.

Рад у овим пр вим бол ни ца ма је био оте жан ло шим 
сме штај ним при ли ка ма, од су ством по не кад сва ке 
струч не аси стен ци је при опе ра ци ја ма и слич но. Но, 
хи рур ги ја се упр кос то ме не пре кид но раз ви ја ла и уса-
вр ша ва ла. Хи ру р шке ин те р вен ци је су ра ђе не по угле ду 
на та да во де ћу беч ку хи рур шку шко лу. То је и ра зу мљи-
во, јер су пр ви на ши шко ло ва ни хи рур зи би ли уче ни ци 
ове хи рур шке шко ле (др Вла дан Ђор ђе вић, др Во ји слав 
Су бо тић, др Ми ли вој Ко стић и др). Хи рур шко оде ље ње 
Вој не бол ни це у по чет ку је ра ди ло под ути ца јем Кра-
ков ске хи рур шке кли ни ке. 

Др Ро ман Сон ден ма јер био је уче ник Ми ку ли чев. 
Сма тра мо да ни је би ло бит не раз ли ке у ра ду ових шко-
ла, јер је и сам Ми ку лич био беч ки ђак. На хи рур шким 
оде ље њи ма је та да, по ред основ не хи рур шке де лат но-
сти, оба вља но ле че ње и бол нич ки трет ман и из обла сти 
ги не ко ло ги је и аку шер ства, за тим де ли мич но из обла-
сти ор то пе ди је, уро ло ги је, ОРЛ обо ље ња и др. Од хи рур-
ги је ко ја је об у хва та ла све на ве де не стру ке ко је се ба ве 
опе ра тив ним ле че њем по сте пе но су се у ве ћим цен три-
ма одва ја ле по је ди не хи рур шке гра не: ор то пе ди ја, уро-
ло ги ја, ОРЛ, ги не ко ло ги ја и аку шер ство. У уну тра шњо-
сти тај про цес одва ја ња на стао је мно го ка сни је.

По сле дру гог срп ског устан ка 1815. Кру ше вац је био и 
да ље под тур ском вла шћу. Кра јем 1832. го ди не Кру ше-
вац је осло бо ђен и за јед но са оста лих шест на хи ја при-
по јен Ср би ји. У то вре ме до ма ћи ле кар ски ка дар ни је 
по сто јао у Ср би ји. Пр ви ле ка ри би ли су стра ни др жа-
вља ни. По ја ва пр вог ле ка ра у Кру шев цу ве за на је за до-
ла зак Ан то ни ја Сла ву ја, ма ги стра хи рур ги је, ко ји је био 
упу ћен ју ла 1837. у Кру ше вац ра ди ле че ња обо ле лих вој-

ни ка. Он је том при ли ком фор ми рао јед ну при вре ме-
ну бол ни цу за ле че ње обо ле лих вој ни ка и по њи хо вом 
оздра вље њу на пу стио Кру ше вац. И у ка сни јем пе ри о-
ду у Кру шев цу је ра ди ло не ко ли ко ле ка ра ко ји су по-
ред ди пло ме ле ка ра це ло куп не ме ди ци не има ле и ди-
пло ме ма ги стра хи рур ги је.

Та ко, др Па три ци је Чер ни (у Кру шев цу од 1851–54) 
имао је по ред оста лог и ди пло му ма ги стра хи рур ги-
је и об сте три ци је, те би се за ње га мо гло ре ћи да је био 
пр ви аку шер у Кру шев цу; др Јо сип Лан да (1862) док тор 
ме ди ци не и хи рур ги је, др Јо сип Хо лец (1863–66) док тор 
ме ди ци не, хи рур ги је и об сте три ци је. Ле ка ри 18. и де лом 
19. ве ка би ли су са мо „ле ка ри оп ште прак се“. То је би ло 
вре ме ка да се ни је мо гла да оба ви ни ка ква озбиљ ни-
ја опе ра ци ја. Па и са ми ма ги стри хи рур ги је ра ди ли су 
са мо ма ње хи рур шке ин тер вен ци је. То и та кво вре ме 
не мо ћи тра ја ло је све до при хва та ња Ли сте ро ве ан ти-
сеп тич не хи рур ги је, уво ђе ња асеп се и ане сте зи је! Ан-
ти сеп су уво ди Ли стер 1865., асеп су Берг ман сте ри ли за-
ци јом ин стру ме на та и оста лог хи рур шког ма те ри ја ла 
1891. го ди не. Упо тре бу сте рил не оде ће и ка пе увео је 

1883. Гу став Не у бер. Ми ку лицз је до пу нио ме то ду асеп-
се уво ђе њем ма ске од га зе и ру ка ви це 1897. го ди не. Тек 
по уво ђе њу ан ти сеп се и асеп се бол ни це су по ста ле цен-
три за обра зо ва ње струч них ка дро ва. Та да по чи ње ера 
спе ци ја ли за ци је хи рур ги је. 

Пр ва бол ни ца у Кру шев цу из гра ђе на је 1866–67. го-
ди не. Има ла је са мо две со бе, му шку и жен ску и јед ног 
ле ка ра. Згра да је би ла из гра ђе на од сла бог и тро шног 
ма те ри ја, па се мо же ре ћи да је од са мог по чет ка би ла 
не по де сна и ни је од го во ри ла сво јој на ме ни за ле че ње 
бо ле сни ка из гра да и око ли не. То се на ро чи то по ка за ло 
у вре ме Срп ско-тур ских ра то ва 1876–78. го ди не. За сме-
штај ра ње них и обо ле лих вој ни ка ко ри шће на је Основ-
на шко ла (да на шњи На род ни му зеј) као и дру ге јав не 
уста но ве. Слич на си ту а ци ја би ла је и у на ред ним Бал-
кан ским ра то ви ма, као и у вре ме Пр вог свет ског ра та. 
Све је то на ме та ло по тре бу за из град њу но ве бол ни це. 
Ста ра бол ни ца је би ла у упо тре би у пе ри о ду 1866/7–1922. 
на „По љан ки“ (угао Бир ча ни но ве ул.).

У књи зи проф. др Чо ло ви ћа „50 го ди на хи рур шке сек-
ци је СЛД“ на ла зи мо по дат ке о пр вим хи рур шким ин-
тер вен ци ја ма као и о пр вом шко ло ва ном хи рур гу у 
Кру шев цу: „Та ко је 1907. го ди не одр жан Пр ви са ста нак 
хи рур га“ 22. и 23. де цем бра у Бе о гра ду.

Оно што је за здрав стве ну слу жбу Кру шев ца ин те ре-
сант но, а до са да се ни је зна ло, на овом са стан ку хи-
рур га уче ство вао др Ж. Ми хај ло вић - ле кар из Кру шев-
ца. Он је ре фе ри сао о „че ти ри слу ча ја из сво је прак се“, у 
ко ји ма су стра на те ла за се ла у јед ња ку, гр кља ну и чма-
ру“,а др Ж. Ми ха и ло вић ни је био хи рург.

Др Жи ван Р. Ми ха и ло вић ро ђен је у Би во љу крај Кру-
шев ца 1. ок то бра 1867. го ди не. Ме ди ци ну је сту ди рао у 
Пе тро гра ду на Ме ди цин ској ака де ми ји. Пр во је сте као 
сте пен ле ка ра 1895. па сте пен док то ра ме ди ци не 1897. 
по сле док тор ске ди сер та ци је. У Кру ше вац до ла зи 1900. 

Хируршко одељење од 1922–1962.

>>> Пр ва бол ни ца у кру шев цу из гра ђе на је 
1866–67. го ди не. има ла је са мо две со бе, 
му шку и жен ску и јед ног ле ка ра <<<

Операција на фронту, (1914),
аутор Драгослав Васиљевић
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и ра ди пр во као при ват ни ле кар, ка сни је као сре ски, 
да би по том ра дио опет као при ват ни ле кар. Уче ство-
вао у ра то ви ма ко је је Ср би ја та да во ди ла од 1912–1918. 
на ла зе ћи се на од го вор ним ду жно сти ма вој но-са ни-
тет ске слу жбе. Из вој не слу жбе из ла зи у чи ну са ни тет-
ског пу ков ни ка. Умро у Кру шев цу 1945. и са хра њен на 
би вољ ском гро бљу.

У јед ном по гла вљу ове књи ге аутор на во ди спи сак 
ис так ну тих срп ских хи рур га с кра ја 19. и пр ве по ло ви-
не 20. ве ка, где је по ме нут „Др Дра го љуб Ми хај ло вић, 
беч ки док тор, ба вио се хи рур ги јом у Кру шев цу“. Др Дра-
го љуб Ми хај ло вић – „Атле та“, ро ђен је 30. ав гу ста 1872. 
го ди не у Алек син цу, у све ште нич кој по ро ди ци. Основ-
ну шко лу и ни жу гим на зи ју је за вр шио у Па ра ћи ну, ви-
шу у Кра гу јев цу. На Ве ли кој шко ли у Бе о гра ду упи сао 
је фи ло зоф ски од сек и од слу шао две го ди не. По том, 
1891. од ла зи у Беч где је за вр шио ме ди цин ски фа кул-
тет 1908. го ди не. На кон то га је за вр шио и спе ци ја ли за-
ци ју из хи рур ги је 1911. го ди не. По за вр ше ном шко ло ва-
њу пр во је ра дио у Кру шев цу као оп штин ски ле кар све 
до пр вог свет ског ра та. Са срп ском вој ском по ву као се 
у Ал ба ни ју. По за вр шет ку ра та по но во ра ди у Кру шев-

цу као школ ски ле кар. По ред свог сва ко днев ног ра да 
ба вио се и хи рур ги јом.

Др Дра го љуб Ми хај ло вић скре нуо је на се бе па жњу 
не сва ки да шњом хи рур шком ин тер вен ци јом. Пред ле-
кар ским ко ле ги ју мом у Окру жној бол ни ци у Кру шев цу 
„на по љан ки“ из вр шио је пр ву хи рур шку ин тер вен ци ју 
на мо згу у Кру ше вач кој бол ни ци. „У ју ну 1912. опе ри сао 
уро ђе ну де фор ма ци ју но ге де вој чи ци од 4 го ди не и по-
сти гао не за бе ле жен успех.“

По твр ду о то ме да се овај ле кар ба вио хи рур ги јом до-
ка зу је и јед на сли ка ко ја се на ла зи у На род ном му зе ју у 
Кру шев цу. То је сли ка „Опе ра ци ја на фрон ту“ на ко јој се 
као го ди на на во ди 1914. Се стра умет ни ка сли ке, Је ле на 
Ва си ље вић, се ћа се да је аутор сли ке Дра го слав Ва си-

ље вић ову сли ку ра дио из ме ђу два ра та (Из ме ђу Срп-
ско-бу гар ског и Пр вог свет ског ра та - сли ка на је 1914. за 
вре ме кра ћег умет ни ко вог бо рав ка у ро ди тељ ском до му 
у Кру шев цу) и да је на ста ла у до го во ру са цен трал ном 
лич но шћу на сли ци, хи рур гом Д. Ми хај ло ви ћем.

Пор тре ти са ни хи рург, при ја тељ по ро ди це Ва си ље вић, 
др Дра го слав Ми хај ло вић – „Атле та“ ро дом из око ли не 
Ра жња, био је та да на слу жби у Кру шев цу. Је ле на Ва-
си ље вић се се ћа да су се сли кар и хи рург до го ва ра ли 
о по ме ну тој сли ци. Оста ле лич но сти та ко ђе су по зна те 
на сли ци. По ред свог ле кар ског по сла за ни ма ла га је и 
атле ти ка. У атле ти ци је ви део из вор жи во та и здра вља. 
На пи сао је и књи гу „Ми сли о атле ти ци“.

Из вре ме на бо рав ка у Бе чу оста ли су сле де ћи по да-
ци: Атлет ски клуб „Хер ку лес“ из дао је Дра го љу бу уве-
ре ње: „Д. М. је је дан од нај ја чих љу ди из ме ђу нај ја чих.“ 
У Кру шев цу је ра дио све до 1922, а он да од ла зи у Пе-
тра ко вац, ме сто слу жбо ва ња ње го вог оца, где отва ра 
при ват ну бол ни цу. О ње му као струч ња ку го во ри ло се: 
„Био је вр ло ре но ми ран ле кар и имао је ве ли ку прак су. 
Ве ру ју ћи атле ти ци, умро је од ту мо ра на оку, а да ни-
је хтео да по ку ша опе ра ци ју или не ку дру гу ра ди кал-
ни ју ин тер вен ци ју.“

Но ва бол ни ца у Кру шев цу

По тре ба за но вом бол ни цом на ста ла је већ се дам де се-
тих го ди на 19. ве ка, а на ро чи то у вре ме Срп ско-тур ских 
ра то ва. На то ме су су ин си сти ра ле ви ше пу та и ло кал не 
са ни тет ске вла сти. Ло кал не но ви не „Глас из Кру шев ца“ 
1891. го ди не до но се сле де ћу бе ле шку:

„Го спо дин ми ни стар уну тра шњих де ла усво јио је 
пред лог окру жне бол ни це, да се у што кра ћем вре ме-
ну по диг ну по треб не згра де за Окру жну бол ни цу и на-
ре дио је да се На чел ство окру га по ста ра за ку по ви ну по-
треб ног зе мљи шта и из град њу пла но ва за згра де. Ве о ма 
смо за хвал ни го спо ди ну Ми ни стру у са да шњој упра ви 
на ово ме прет ход но ме ра ду и же ља нам је да се за по-
че та пред у зе ћа уско ро и на де лу при ве ду.”

Сма тра мо да је у из бо ру ло ка ци је, као и у пла но ви ма 
око из град ње уче ство вао др Па вле Бо та ко ји је био пр-
во оп штин ски, а по том окру жни фи зи кус и управ ник 
Окру жне бол ни це у Кру шев цу, не пре кид но од 1889. до 
1916. го ди не. Да ли је на из бор ло ка ци је ути ца ло и то 
што је у то вре ме имао и сво ју ку ћу у да на шњој Ко сов-
ској ули ци? Но ва бол ни ца на са да шњој ло ка ци ји за по-
че ла је да се гра ди пред Пр ви бал кан ски рат. Из во ђе ње 
ра до ва по ве ре но је Мир ку В. Ко ва че ви ћу пред у зи ма-
чу из Кру шев ца, о че му по сто ји и пи сме на до ку мен та-
ци ја. Због из би ја ња пр вог свет ског ра та град ња је об у-
ста вље на иако су по је ди ни објек ти гра ђе вин ски ско ро 
при ве де ни кра ју. По за вр шет ку пр вог свет ског ра та на-
ста вље на је град ња, али је она ишла до ста спо ро. На-

Више особље крушевачке Обласне болнице

Др Дра го љуб 
Ми хај ло вић

Комплекс бановске болнице

> 56



56 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // АВГУСТ 2011

по кон, ви ди мо да је но ва бол ни ца ко нач но би ла за вр-
ше на 1922. го ди не.

Но ва бол ни ца у Кру шев цу по че ла је да ра ди 1. апри-
ла 1922, ма да не ки ауто ри по ми њу њен по че так од 1919. 
го ди не. Сва рас по ло жи ва до ку мен та ци ја по ка зу је да је 
бол ни ца за вр ше на 1922. и да је та да по че ла са ра дом. 
Због не до стат ка до ку мен та ци је не ма мо са зна ња ка ко 
је из гле да ло отва ра ње и усе ље ње у бол ни цу.

По дат ке о ра ду но ве бол ни це оста вио нам је др Гер-
По по вић: „Бол ни ца у Кру шев цу: У са став бол ни це по сто-
је: јед на глав на бо ле снич ка згра да, (да на шња управ на 
згра да, бив ше хи рур шко оде ље ње) еко но мат, кан це ла-
ри је и за ра зно оде ље ње. У бол нич кој згра ди има осам 
со ба у ко ји ма су сме ште ни уну тра шње, хи рур шко и ве-
не рич но оде ље ње. Бол ни ца има 50 кре ве та, а мо же да 
ста не још де сет. Од осо бља има: управ ни ка бол ни це (др 
Сте ван Ви шек, прим. М. Т), хи рур га (др Че до мир Сто ја-
но вић, прим. М. Т), 1 се кун дар ни ле кар, за тим еко ном, 
пи сар, над зор ник ру бља, хо но рар ни све ште ник, 4 бол-
ни ча ра, 1 пра ља, 1 ку ва ри ца и 2 спољ на мом ка.

Дво ри ште је нео гра ђе но, не за са ђе но и не у ре ђе но. Во-
да се до би ја из пум пе у дво ри шту.“

По сто ји та ко ђе и из ве штај о ра ду бол ни це за ту 1922. 
го ди ну: „У бол ни ци је бо ло ва ло 570 бо ле сни ка, 364 му-
шких и 206 жен ских. Ле жа ли су 8263 да на; је дан бо-
ле сник ле жао је про сеч но 14 да на. Оздра ви ло је 270, а 
умр ло 34 бо ле сни ка. Из вр ше но је 25 опе ра ци ја, а ам-
бу лант них пре гле да би ло је 1080.“

Као што се из ове та бе ле ви ди о пра вој хи рур шкој слу-
жби се мо же ре ћи да је оба вља на по ред Бе о гра да још 

у сле де ћим гра ђан ским бол ни ца ма: Ва ље ву, За је ча
ру, По жа рев цу, То по ли(!!), Чач ку, Шап цу, Кра гу јев цу, 
Ћу при ји(!) и Ни шу. У тим гра до ви ма по ред хи рур шких 
оде ље ња по не где се по ми њу и хи рур шке са ле. У бол ни-
ци То по ла је ура ђен ве ли ки број хи рур шких ин тер вен-
ци ја. Но, не по ми ње се по сто ја ње хи рур га. Прет по ста-
вља мо да су те опе ра ци је ра ди ли због бли зи не хи рур зи 
из Бе о гра да или Кра гу јев ца.

О ра ду кру ше вач ког опе ра то ра др Ч. Сто ја но ви ћа не-
ма са чу ва не ме ди цин ске до ку мен та ци је за пе ри од 
1922–1940. го ди на!! Ка ко се из ове та бе ле ви ди на ве де-
но је да је те 1922. го ди не ура дио 25 опе ра ци ја. Не сум-
њи во да су то би ли ма њи хи рур шки за хва ти, с об зи ром 
на не до ста так струч ног по моћ ног осо бља.

У Кру шев цу је при бол нич кој слу жби 1922. го ди не би-
ло че тво ро ле ка ра, од ко јих за дво ји цу си гур но зна мо 
да су: др Сте ван Ви шек, управ ник бол ни це и др Че до-
мир Сто ја но вић, шеф хи рур шко-аку шер ског оде ље ња. 
Тре ћи ле кар прет по ста ља мо да је др Фри да Па штро вић, 
ко ја се по ми ње 1923. год. у Кру шев цу. Та ко ђе се зна да је 
већ 1924. го ди не у Кру ше вац до шао др Бо жи дар Ко ло вић 
као спе ци ја ли ста за уну тра шње бо ле сти. Те го ди не је 
др Сте ван Ви шек оти шао у пен зи ју, а шеф уну тра шњег 
оде ље ња по стао је др Бо жи дар Ко ло вић. По се ћа њу др 
Ти хо ми ра Про ти ћа, 1930. у бол ни ци је би ло пет ле ка-
ра: управ ник др Ду шан Ла за ре вић, ко ји је ујед но ра дио 
у ам бу лан ти за де чи је бо ле сти, а ко ја се на ла зи ла у ба-
ра ци на про сто ру где је да нас Хи ги јен ски за вод, хи рург 
др Ч. Сто ја но вић, др Бо жи дар Ко ло вић, ин тер ни ста, др 
Љу би ца Ар со вић се кунд. ле кар и др Ти хо мир Про тић 

дер ма то ве не ро лог.
У кру ше вач ком исто риј ском ар-

хи ву са чу ва не су књи ге умр лих у 
кру ше вач кој бол ни ци за пе ри од 
1922–1931. ко је је во дио бол нич ки 
све ште ник-Ми лан Не шић, (по вре-
ме но се по ми њу све ште ни ци Ду-
шан Ве сић и Хра ни слав По по вић).

Плућ на ту бер ку ло за (тбц) за јед-
но са оста лим ван плућ ним ло ка-
ли за ци ја ма за у зи ма ви со ко ме сто у 
мор та ли те ту у кру ше вач ком кра ју. У 
при бли жним бро је ви ма на 260.000 
смрт них слу ча је ва у бив шој Кра ље-
ви ни Ју го сла ви ји го ди шње је уми ра-
ло око 40.000 бо ле сни ка од ту бер ку-
ло зе. Ка да се уне се у по ро ди цу она 
ко си ње не чла но ве, и ако тбц ни је 
на след на бо лест. Си ро ма штво и бе-
да оп ште узев ши по го ду ју ши ре њу 
ту бер ку ло зе. У то ме, пак нај ва жни ју 
уло гу игра ју пи та ње ста на и ис хра-
не У до мен хи рур ги је је спа да ла ту-
бер ку ло за: ко сти ју и згло бо ва (ОАТ), 
уро ге ни тал на, лим фних жле зда, тр-
бу шне ма ра ми це-тзв хи рур шка се-
кун дар на ту бер ку ло за. 

Рад хи рур шке слу жбе 
од 1941–1944.

По себ но за рад хи рур шке слу жбе 
у Кру шев цу ин те ре сант ни су до га-
ђа ји у вре ме крат ко трај ног април-
ског ра та 1941. го ди не, као и до га ђа-
ји за вре ме на па да уста ни ка 23. и 
24. сеп тем бра на Кру ше вац 1941. го-
ди не Си гур но се зна, да је у то вре-
ме по сто ја ла и Вој на бол ни ца, јер је 
у Кру шев цу пре ра та ра ди ло не ко-

ред.
број

ме сто 
бол ни це

ле че но
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Сли ка 1943–44: с де сна уле во студ. мед. Ра до слав 
Пе шић, др Дра го љуб ђу ко вић, мед, рад ник не по знат, 
Хри сти на Стан ко вић, бол ни чар ка, Ми ли сав 
Стој ко вић, бол ни чар и Ми ли во је Пот ко њак, 
бол ни чар из бе гли ца из Хр ват ске.
 (* пре ма ка зи ва њу др Ж. за ји ћа)

Ле ка ри у фе у дал ној Ср би ји би ли 
су ем пи ри ци, све ште ни ци и ка лу-
ђе ри. Ле че њем ра на, на ме шта њем 
сло мље них ко сти ју (удо ва) ба ви ли 
су се по себ ни ви да ри. Са чу ва ло се 
ви ше ста ро срп ских ру ко пи са (нпр. 
Хо до шка ле ка ру ша, Хи лан дар ски 
ме ди цин ски ру ко пис) у ко ји ма има 
по да та ка о хи рур ги ји, нпр. о ле че њу 
кр ва ре ња, ис пи ра њу мо краћ не бе-
ши ке, ле че њу фрак ту ра и др.

У вре ме тур ске оку па ци је до ла зи-
ли су у Ср би ју хи рур зи ко ји су сле-

ди ли арап ску и тур ску тра ди ци ју и 
др жа ли се упу та Абул-Ка си ма. По-
је ди ни хе ћи ми би ли су грч ког по ре-
кла. Они су сво је зна ње чу ва ли као 
по ро дич ну тај ну и пре но си ли га 
усме ном пре да јом. У стал ном ра то-
ва њу сте кли су ве ли ко ис ку ство на-
род ни хи рур зи у ле че њу рат них ра-
на и пре ло ма, а не ки су би ли вич ни 
и за не ке опе ра тив не за хва те (ам-
пу та ци је, ре кли на ци је оч не мре-
не, ли то то ми је). Раз вој хи рур шке 
слу жбе по чео је тек кра јем 19. ве ка. 

Ду го го ди шњи жи вот под Тур ци ма 
учи нио је да је срп ски на род остао 
ве о ма за о стао. У Ср би ји све до 1819. 
го ди не ме ди цин ске при ли ке су би-
ле ве о ма ло ше. Ни је би ло ни јед ног 
ди пло ми ра ног ле ка ра. На род су ле-
чи ли вра ча ри, вра ча ри це, и то нај-
ви ше по прин ци пи ма на род не ме-
ди ци не, ма ђиј ске ме ди ци не.

Као ви ши ни во би ли су на род ни 
ле ка ри-са мо у ци, тзв. ви да ри и ви-
да ри це. У пр вим вре ме ни ма у ва-
зал ној Ср би ји, по ред по ме ну тих 

ПО ЧЕ ТАК СТВА РА ЊА ХИ РУР шКЕ СЛУ ЖбЕ У СР бИ ЈИ

Бер бе ри, „хе ћи ми“ и ем пи ри ци
СО ВЈЕТ КА РА ђОР ђЕ ВЕ СР бИ ЈЕ УзЕО ЈЕ ХЕ ћИМ ТО МУ КО СТА ДИ НО ВИ ћА 15. ЈУ НА 1806. 

ГО ДИ НЕ зА ВОЈ НОГ ЛЕ КА РА С ТИМ ДА МЕ СЕЧ НУ ПЛА ТУ 60 ГРО шА ПРИ МА И АКО НИ КО ГА 
НЕ ЛЕ ЧИ И ТА КО ПО СТАО ПР ВИ шЕФ ВОЈ НОГ СА НИ ТЕ ТА У УСТА НИЧ КОЈ СР бИ ЈИ

ли ко вој них ле ка ра (др Ми лан То до ро вић, др Си ни ша 
Бла го је вић, др Дра ги ша Па вло вић, др Ни ћи фор Си мић). 
Зна се да је у ка сар ни „Цар Ла зар“ по сто ја ла вој на бол-
ни ца (са око 30 кре ве та) по ред би вољ ског пу та. По ред 
бол ни це би ла је и по себ на згра да за апо те ку и упра ву 
бол ни це. Но, до ку мен та ци ја о ра ду ове бол ни це у то ку 
април ског ра та ни је нам би ла до ступ на. Др Ми лан То-
до ро вић вој ни ле кар ба ру тан ског ба та љо на је дао ауто-
ру по дат ке да је он ука зи вао по моћ ра ње ни ма у кру-
гу Ба ру та не.

У до ку мен та ци ји град ске бол ни це у бол нич кој ис пи-
сној књи зи се ви ди да је по след њи па ци јент при мљен 
4. апри ла, а сле де ћи бо ле сник тек 18. апри ла. Та ко да 
за вре ме бом бар до ва ња и оста лих рат них деј ста ва не-
ма до ку ме та ци је о по ги ну лим и по вре ђе ним ли ци ма. 
Тек од 18. апри ла ви ди мо да је ци вил на бол ни ца по-
че ла са при је мом бо ле сни ка, од но сно ра ње них вој ни-
ка. Прет по ста вља мо да су ти ра ње ни ци пре ба че ни из 
вој не бол ни це, јер су ка сар ну „Цар Ла зар„за по се ли не-
мач ки вој ни ци. 

Пе ри од од кра ја 1941. па до 1945. и по ред не пот пу не 
до ку мен та ци је мо же се ре кон стру и са ти. Не мач ке вла-
сти су на ре ди ле да све др жав не и управ не ин сти ту ци је 
на ста ве да ра де и да се сви чи нов ни ци вра те на по сао. 
Сва ка ко да је у то ме вид ну уло гу има ла у по чет ку Ко-
ме сар ска упра ва Ми ла на Аћи мо ви ћа, а ка сни је обра-
зо ва на вла да ге не ра ла Ми ла на Не ди ћа ко ја је из ме ђу 
оста лог фор ми ра ла и ци вил ну власт. Ко ме сар Ми ни-
стар ства со ци јал не по ли ти ке и На род ног здра вља био је 
крат ко вре ме др Сте ван З. Ива нић, а по том др Јо ван Ми-
ју шко вић-хи рург, проф. Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о-
гра ду. У том те шком вре ме ну они су бри ну ли о здра вљу 
на ро да и број них срп ских из бе гли ца из чи та ве бив ше 
Ју го сла ви је, а та ко ђе и про те ра них Сло ве на ца из де ло-
ва Сло ве ни је ко ји су при по је ни не мач ком Рај ху. 

Као што се ви ди по сто ја ла је еки па ко ја је мо гла да ра-
ди и вр ло сло же не опе ра ци је у то вре ме. Углав ном су ра-
ђе не све акут не аб до ми нал не опе ра ци је (апен дек то ми је, 
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вра ча ра и на род них ви да ра, зна чај-
ну уло гу као ем пи ри ци вр ши ли су 
по гра до ви ма бер бе ри и „хе ћи ми“ 
ко ји су до ла зи ли у Ср би ју по чет ком 
19. ве ка и би ли су у глав ном грч ки 
ем пи ри ци, тзв. ка ло ја три. Ова квих 
ем пи ри ка би ло је по чет ком 19. ве-
ка нај ви ше у Бе о гра ду.

Ме ђу нај чу ве ни ји ем пи ри ци ма 
по чет ком 19. в. би ли су ћи ра Ма на 
и њен син хе ћим То ма по ре клом из 
Епи ра (Ко жа на) ко ји су до шли у Бе-
о град пре из би ја ња пр вог срп ског 
устан ка. Др жа ли су ка фа ну у бли зи-
ни Са бор не цр кве и ба ви ли се ујед но 
и ле че њем. Про чув ши се као ве о ма 
вешт и по жр тво ван ле кар, уста нич-
ки Со вјет Ка ра ђор ђе ве Ср би је узео је 
Хе ћим То му већ 15. ју на 1806. го ди-
не за вој ног ле ка ра с тим да ме сеч-
ну пла ту 60 гро ша при ма и ако ни ко-
га не ле чи. Пре ма то ме је ем пи рик 
хе ћим То ма Ко ста ди но вић био пр-
ви шеф вој ног са ни те та у уста нич кој 
Ср би ји. Он је вр шио ле кар ску прак су 
не са мо у Бе о гра ду, већ и у Кра гу јев-

цу и дру гим ме сти ма. Доц ни је, књаз 
Ми лош из дао је „ле ка ру То ми“ ди-
пло му за пен зи ју... Слич них хе ћи ма 
има ла су и бра ћа кња за Ми ло ша.

У вре ме и срп ског устан ка на тра-
же ње Ка ра ђор ђа 1807. го ди не да му 
из Ру си је по ша љу са ни тет ско осо-
бље и ле ко ве, од стра не ге не ра-
ла Иса је ва упу ћен је ле кар ше сто-
га пу ка Ку змин скиј, ко ји је ле чио 
бо ле сне и ра ње не Ср бе. Ја вља ју ћи 
се ге не ра лу Ми хел со ну, ко ман дан-
ту Вла шке, ге не рал Иса јев му се за-
хва љу је што је уме сто до са да шњег 
ле ка ра Ор лов ског до био Ку змин-
ског, те да ра ње ни и бо ле сни Ср би 
пол зу ју (ко ри сте) код нас ле кар ску 
по моћ и по треб не ле ко ве.

Го ди не 1809. сти гли су у Ср би ју 
др Иван Мар(а)чев ски, ви ши вој ни 
ле кар и ње гов по моћ ник Ања њин, 
ко ји су са со бом до не ли по треб ну 
ко ли чи ну ле ко ва и хи рур шки ин-
стру мен та риј. Овај ле кар је остао у 
Ср би ји и ле чио срп ску вој ску све до 
1812. го ди не, ка да је за јед но са ру-

ском вој ском по ву чен у Ру си ју. Др 
Мар чев ски је по ка зао ве ли ку по жр-
тво ва ност при бор ба ма пред Ни шом 
и Ви ди ном ме се ца ок то бра 1911. го-
ди не. Пре ви јао је срп ске ра ње ни ке и 
ле чио ста нов ни штво, вр шио хи рур-
шке ин тер вен ци је, не у мор но, као 
пра ви ле кар ху ма ни ста, ко ји ни је 
жа лио се бе, са мо да би по мо гао вој-
ни ци ма и сви ма ко ји су здрав стве-
ну по моћ тра жи ли од ње га.

По вла че ње Ру са из Ср би је на ста-
ло је због из би ја ња Фран цу ско-ру-
ског ра та. Са ру ском вој ском на пу-
сти ло је Ср би ју и са ни тет ско осо бље, 
ко је је та да по ма га ло ка ко срп ској 
вој сци, та ко и ста нов ни штву. 

И за вре ме пр ве вла де кња за Ми-
ло ша (1815–1839) ста ње се ни је мно-
го по бољ ша ло, јер су ка ло ја три и да-
ље вр ши ли хи рур шке ин тер вен ци је. 
У срп ским на се љи ма у Аустро-Угар-
ској по сто ја ли су оп штин ски и при-
ват ни бер бе ри. При ват них је мо гло 
би ти и мно го ви ше у сва ком ме сту, 
док је оп штин ских би ло је дан или 

хер ни је, иле у си, су ту ре ул ку са, ГЕА, аку шер ске и ги не ко-
ло шке ин тер вен ци је.) а и це ло куп на рат на хи рур ги ја.

Због оску ди це у хи рур шком ма те ри ја лу и ле ко ви ма 
мно го се по ла га ло на асеп ти чан рад. У те ра пи ји се ко-
ри стио Ри ва нол а од ле ко ва Прон то зил ру брум. Тра у-
ма то ло ги ја се за сни ва ла по учи ње ној ре по зи ци ји, на 
ко рект ној имо би ли за ци ји гип сом и удла га ма. По не кад 
су се ра ди ле и осте о син те зе – че сто жи цом. Опе ра ци-
је су ра ђе не у ло кал ној ане сте зи ји но во ка и ном, оп штој 
ете ром, а вр ло че сто и у лум бал ној ане сте зи ји ко ју су 
ве ро ват но из во ди ли са ми хи рур зи. Та ко ђе, у са чу ва ној 
до ку мен та ци ји на и ла зи мо на да ва ње тран сфу зи ја кр-
ви код те шких по вре да и кр ва ре ња. Ра ди ло се о тзв. ди-

рект ној тран сфу зи ји, а нај че шће је ор ди ни ра на крв „О“ 
гру пе. То су би ле и пр ве тран сфу зи је ко је су да те у кру-
ше вач кој бол ни ци. Сва ка тран сфу зи ја се сма тра ла за 
хи рур шку ин тер вен ци ју и оне су упи си ва не у опе ра ци-
о ни про то кол. Увек је на зна че на да та ко ли чи на кр ви и 
да ли је би ло ка квих ин ци де на та у то ку да ва ња.

Рад хи рур шке слу жбе по сле осло бо ђе ња 

Кру ше вац је осло бо ђен 14. ок то бра 1944. го ди не. Од мах 
по осло бо ђе њу у Кру шев цу је фор ми ра на вој на бол ни-
ца Дру ге про ле тер ске ди ви зи је. Она ни је би ла ло ци ра-
на у гра ђан ској бол ни ци. За ње но фор ми ра ње узе ти су 

По ми ње се као пр ви шеф хи рур шког 
оде ље ња. Ро ђен је у се лу зве здан код 
Кња жев ца. Ме ди цин ске сту ди је за вр-
шио у бе чу 1908. го ди не. По ис ка зу ње-

го вог си на по ди пло ми ра њу на ста вио је са мо стал но уса вр-
ша ва ње хи ру р ги је и аку шер ства у бе чу, код проф. Сцха у та-е. 
По по врат ку у Ср би ју пр во је ра дио у Кња жев цу све до пр-
вог свет ског ра та. Уче ство вао је у пр вом свет ском ра ту где 
је имао при ли ке да се ба ви и рат ном хи рур ги јом. 

По сле ра та по ста вљен је 1921. го ди не за ле ка ра сре за ра-
син ског, окру га кру ше вач ког, ма да га у спи ску ле ка ра за 
1919. го ди ну по ред др Сте ва на Ви ше ка на ла зи мо у Кру шев-

цу. Ве ро ват но да је по сле пр вог свет ског ра та од мах до шао 
у Кру ше вац. Ин те ре сант но, да је по ред ти ту ле ле ка ра це-
ло куп не ме ди ци не ста вљао и ти ту лу опе ра тор, а не спе ци-
ја ли ста хи рург. На жа лост, не по сто ји са чу ва на ме ди цин-
ска до ку мен та ци ја о ра ду пр вог опе ра то ра у Кру шев цу др 
Сто ја но ви ћа од 1922–1941. го ди не, а не ма ни жи вих све до ка 
ко ји би нам мо гли не што ре ћи о ра ду овог хи рур га. 

Ни су са чу ва ни про то ко ли ко ји би нам омо гу ћи ли да 
пра ти мо по че так хи рур шког ра да на овом под руч ју на 
осно ву ко јих би ство ри ли сли ку о раз во ју хи рур ги је у кру-
ше вач кој бол ни ци. Оно што је еви дент но др Сто ја но вић је 
ра дио у по чет ку сам без ква ли фи ко ва ног по моћ ног осо-

Др Че до мир Сто ја но вић (1883–1953)

ПР ВИ шЕФ ХИ РУР шКОГ ОДЕ љЕ ЊА У КРУ шЕВ ЦУ
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два. До осни ва ња ме ди цин ских 
шко ла у Аустри ји, ду жност хи рур-
га су оба вља ли бер бе ри, ко ји су се 
до кра ја 18. ве ка на зи ва ли хи рур-
зи ма, а до зво лу за рад до би ја ли су 
по сле по ло же ног ис пи та пред са ни-
тет ским вла сти ма.

Пре ма нор ма ти ву из 1770. го ди не, 
ду жност оп штин ских хи рур га би ла 
је у ука зи ва њу пр ве по мо ћи, хи рург 
је имао са мо оне ле ко ве ко је му је за 
упо тре бу до зво лио ле кар (фи зи кус). 
Ин стру мен те је мо рао да чу ва у ис-
прав ном ста њу. Има ли су од ре ђе ну 
го ди шњу пла ту 150 фо рин ти и 6 хва-
та др ва. За пр ви пре глед на пла ћи-
вао је де сет крај ца ра а за сле де ће 
по пет. У 19. ве ку по сти гао је беч ки 
ме ди цин ски фа кул тет не слу ће ни 
раз ви так и по стао јед на од во де ћих 
свет ских шко ла. Пре да ва чи су би-
ли: Карл Ро ки тански, Јо зеф Шко да, 
Ф. Хе бра, Ј. Хyртл, Тх. Би лрот и дру-
ги про сла вље ни про фе со ри.

По ред фа кул те та би ла је у Бе чу 
још јед на ле кар ска шко ла. Аустриј-

ски цар Јо сип II (1780–1790) по ку шао 
је из ве сним ре фор ма ма да уна пре-
ди ме ди цин ску на ста ву на фа кул-
те ти ма, као и да по диг не на ви ши 
ни во вој но-са ни тет ску слу жбу. ње-
го ва основ на тен ден ци ја је би ла да 
по диг не струч ни ква ли тет ра нар-
ни ци ма, но то је учи нио на ра чун 
за по ста вља ња оста лих гра на ме ди-
ци не, што се од ра зи ло на скра ће ње 
сту ди ја за ра нар ни ке на две го ди не, 
а за оста ле ле ка ре на три го ди не.

До та да шњу оба ве зну док тор ску 
ди сер та ци ју за ме нио је до ста јед но-
став ним прак трич ним ис пи том уз 
бо ле снич ку по сте љу. За уна пре ђе ње 
вој ног са ни те та по са ве ту глав ног 
хи рур га цар ске ар ми је Брам бил-
ле-а, осно вао је 1785. по себ ну шко-
лу за вој не ле ка ре по ње му на зва не 
Јо зеп хи нум, ко ја се раз ви ла на ба зи 
про ши ре не беч ке гар ни зон ске бол-
ни це. Она је би ла за тво ре на 1820. го-
ди не па опет отво ре на 1824., уки-
ну та 1848. и по но во отво ре на 1851. 
нај пре као ни жа, а он да опет као 

ви ша шко ла рав но прав на фа кул те-
ту. Ко нач но је уки ну та 1870. го ди не. 
Јо зе фин ску ака де ми ју за вр ши ло је 
ви ше ма ги ста ра хи рур ги је ко ји су 
ра ди ли у Ср би ји као ле ка ри.

Раз вој хи рур шког ра да у Ср би-
ји био је сли чан раз во ју у оста лим 
европ ским зе мља ма. Хи рур зи-бер-
бе ри ба ви ли су се ле че њем све до 
пр ве по ло ви не 19. ве ка, због то га што 
до 1819. го ди не ни је би ло ди пло ми-
ра них ле ка ра у Ср би ји. Са ма чи ње-
ни ца да је њи хов рад у об но вље ној 
срп ској др жа ви ста вљен под над зор 
са ни тет ских вла сти мо же се про ту-
ма чи ти као по сле ди ца не ког ме ди-
цин ског на прет ка, јер већ пе де се тих 
го ди на по ве ћа њем бро ја ди пло ми-
ра них ле ка ра уло га „на род них“ ле-
ка ра гу би сва ки зна чај. Исто вре ме но, 
у срп ским на се љи ма у Аустро-угар-
ској хи рур зи се све ви ше ко ри сте са-
вре ме ним на уч ним ре зул та ти ма 
за пад не ме ди ци не, та ко да и ту по-
ло ви ном 19. ве ка иш че за ва ју по след-
њи оста ци не на уч не ме ди ци не. //

сле де ћи објек ти у гра ду : хо тел „Евро па“, згра да На чел-
ства, Дом тр го вач ке омла ди не. Бор бе су се у то вре ме 
во ди ле у око ли ни Кру шев ца, а на ро чи то су ду го тра ја-
ле за осло бо ђе ње Кра ље ва. Ци вил на бол ни ца је на ста-
ви ла рад. По сто ји ме ди цин ска до ку мен та ци ја о ра ду 
хи рур шког оде ље ња за 1945. го ди ну. 

Пре ма не ким по да ци ма из гле да да Кру ше вац кра-
јем 1945. год. до би ја но вог хи рур га, др Све то за ра Ни ко-
ла је ви ћа. Но ви хи рург ко ји је до шао у Кру ше вац пот-
пу но је об но вио рад на хи рур шком оде ље њу и ство рио 
усло ве за да љи раз вој хи рур шке слу жбе у Кру шев цу. У 
то вре ме у Кру ше вач кој бол ни ци ни су по сто ја ле по себ-
не слу жбе (оде ље ња) ко је се у сво ме ра ду ба ве и опе ра-

тив ним ле че њем: ги не ко ло ги ја, ор то пе ди ја, уро ло ги ја, 
ОРЛ, оф тал мо ло ги ја и др. Кад је при мио хи рур шко оде-
ље ње, др Ни ко ла је вић је мо рао да се ба ви опе ра ти вом 
и ових гра на. По до ла ску, фор ми рао је пот пу но нов ка-
дар за рад. Од бол ни ча ра и (за те че ног) рас по ло жи вог 
ме ди цин ског осо бља ство рио је се би по моћ ни ке за рад. 
Оде ље ње је има ло око 60 по сте ља.

Та ко ђе, пре ма не ким ар хив ским по да ци ма ви ди мо да 
му се у ра ду при кљу чу је др Ол га Ва њек, ги не ко лог, ко ја 
1946. г. до ла зи из Кра гу јев ца. Број не опе ра ци је (ла па-
ра то ми је) ра дио је у ло кал ној ане сте зи ји, али је у слу-
ча ју по тре бе оспо со био јед ног бол ни ча ра (Ми ли са ва 
Стој ко ви ћа) за во ђе ње оп ште етер ане сте зи је (по Ши-
мел бу шу). Иза се бе је оста вио пр ву ме ди цин ску до ку-
мен та ци ју (опе ра ци о не про то ко ле) из ко јих се ви ди да 
је сан сво јим са рад ни ком др Глиxићем ра дио и ве о ма 
сло же не опе ра ци је из аб до ми нал не хи рур ги је, уро ло-
ги је, ги не ко ло ги је као и це ло куп не ур гент не тра у ма то-
ло ги је, чак и не у ро тра у ме.

Ли ста ју ћи про то ко ле ви ди мо да је већ у пр вој 1946. 
г. ура дио 649 опе ра ци ја, 1947. го ди не 597, а 1948. 1287 
операција, и тај про сек од пре ко хи ља ду опе ра ци ја го-
ди шње био је ста лан. Већ 1947. је ура дио и пр ву ре сек-
ци ју же лу ца по ме то ди Billroth II мод. Schlatter-Polua и 
то у ло кал ној ане сте зи ји. У збри ња ва њу ул ку сне бо ле-
сти по ред ГЕА пред ње и зад ње ра ди и ре сек ци је. У оно 
вре ме ка да ан ти би о ти ци ни су још би ли у упо тре би, ка-
да су ре а ни ма ци о не мо гућ но сти би ле не ја ке, то је био 
ве ли ки успех за хи рур шку слу жбу у Кру шев цу. Као што 
смо већ ра ни је на ве ли, глав ни по моћ ник и аси стент у 
по чет ку му је био др Глиxић.

СТА њЕ ХИ РУР ШКЕ СЛУ ЖБЕ 
У СР БИ ЈИ 1955. ГО ДИ НЕ 

Бе о град: Хи рур га 65. 0д то га у ДНЗ 9 /же на хи рур га 
8/ пен зи о не ра хир. 4

Хи рург и уро лог: 1, Тра у ма то ло га: 7, Не у ро хи рур га: 3

бља. Прет по став ка је да се ба вио са мо ур гент ном хи рур-
ги јом (акут ни аб до мен и тра у ма то ло ги ја) и то оно ли ко ко-
ли ко су му до зво ља ва ле скром не ка дров ске мо гућ но сти. 
за ве ће, пла ни ра не хи рур шке ин тер вен ци је си гур но да 
ни је имао усло ва. По ред то га био је при ну ђен да оба вља 
и по сло ве аку ше ра и то из гле да вр ло успе шно. 

Од 1938. по се до вао је свој Ро апа рат и вр шио је рент ген-
ске пре гле де.

По сле др С. Ви ше ка и др Ду ша на Ла за ре ви ћа, на ла зи-
мо по да так да је од 1933. др Ч. Сто ја но вић био управ ник 
ба но вин ске бол ни це у Кру шев цу. Све до фор ми ра ња пр-
вог хи рур шког оде ље ња бо ле сни ци из овог кра ја би ли су 
упу ће ни да тра же по моћ у дру гим ме сти ма и то тек по 
из град њи же ле зни це Кру ше вац-Ста лаћ-Ча чак (1909) и то 
у нај бли жим бол ни ца ма где је би ло хи рур га: у бе о гра ду 
(др Во ји слав Су бо тић, др Ле он Ко ен, др Н. Кр стић), Кра гу-
јев цу (др Јо ван Ли лић), Ни шу (др Ми ха и ло Пе тро вић) и 
Чач ку (др Ми лан Т. Ста јић). //
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Мо дер на хи рур ги ја у Ср би ји по че ла је да се раз ви ја у по-
след њој че твр ти ни 19. в. кад су у бе о гра ду и дру гим ме сти-
ма из гра ђе не бол ни це с хи рур шким оде ље њи ма. Сва ка ко 
да је раз вој на ше мо дер не ме ди ци не ве зан за др Вла да на 
ђор ђе ви ћа ко ји се мо же сма тра ти за ор га ни за то ра на шег 
ци вил ног и вој ног са ни те та. Он је био и наш пр ви шко-
ло ва ни хи рург.

Ро ђен је у бе о гра ду 1844. го ди не. Отац ђор ђе са ни тет ски 
по руч ник; мај ка Ма ри ја Ле ко из тр го вач ке бе о град ске по-
ро ди це. Кр ште но име Ипо крат, за ме нио име ном Вла дан. 
Грч ку основ ну шко лу за по чео у бе о гра ду, а срп ску на ста-
вио у Са ра је ву. По сле три го ди не вра тио се с по ро ди цом 
у бе о град где је за вр шио гим на зи ју. Го ди не 1862. упи сао 
се нај пре на прав ни, за тим на при ро до слов ни од сек Ли-
це ја. Као др жав ни пи то мац за вр шио је у бе чу ме ди ци ну 
1869. У то вре ме је беч ка ме ди цин ска шко ла би ла нај бо-
ља у Евро пи. 

Он је учио код нај бо љих струч ња ка ме ди ци не: Хиртл-а, 
бру ке-а, Ро ки тан ског, Ско де, Billroth-а, Хе бре, и др. Док тор 
је по стао 1869. го ди не. У то ку те го ди не др ђор ђе вић је по-
ло жио и ри го ро зу ме за док то рат хи рур ги је и ма ги сте ри-
јум оп сте три ци је.

за тим се ја вља на те чај за пи том це опе ра то ре на Billroth-
овој хи рур шкој кли ни ци. Он је од мах по ло жио при јем ни 
ис пит и по стао опе ра тор пи то мац на кли ни ци. Ње го ве ко-
ле ге на кли ни ци су би ли V. Czernu ко ји је ка сни је по стао 
је дан од нај чу ве ни јих хи рур га у Не мач кој, др же ћи ка те-
дру на уни вер зи те ту у Хе и дел берг-у, Ге нунy ка сни је управ-
ник бол ни це Цр ве ног кр ста „Rudolfinerhaus“ ко ју је Bill-
roth у бе чу по ди гао, Gussenbauer ко ји је по сле Billroth-ове 
смр ти по стао ње гов на след ник, Lobmeuer проф. аку шер-

ства у за гре бу и дру ги. Док је ра дио на хи рур шкој кли ни-
ци у бе чу из био је Фран цу ско-пру ски рат (1870–71) у ко ме 
др В. ђор ђе вић уче ству је као опе ра тор у хи рур шком збри-
ња ва њу ра ње ни ка. По свр ше ној дру гој го ди ни опе ра тор-
ске слу жбе на кли ни ци Billroth-а др ђор ђе вић се вра тио 
у отаџ би ну.

Ука зом од 25. 11. 1871. по стао је вој ни ле кар II кла се, за-
тим шеф Хи рур шког оде ље ња бе о град ске вој не бол ни це. 
Од мах је при сту пио ор га ни за ци ји вој но са ни тет ске слу-
жбе. Од 1872. био је лич ни ле кар кне за, од но сно кра ља 
Ми ла на. У пр вим го ди на ма прак се осно вао је Срп ско ле-
кар ско дру штво (1872), по кре нуо ча со пис Срп ски ар хив 
за це ло куп но ле кар ство (1874) и Срп ско дру штво Цр ве ног 
кр ста (1876).

То је би ло вре ме ка да и по чи ње раз вој мо дер не хи рур-
ги је, јер су прин ци пи Па сте ро ве на у ке и Ли сте ро ве ан ти-
сеп се би ли усво је ни. До тог пе ри о да уну тра шње бо ле сти, 
а на ро чи то за ра зне ко је су би ле ве о ма рас про стра ње не, 
би ле су глав ни пред мет ба вље ња ка ко ле ка ра та ко и зва-
нич них са ни тет ских ор га на. Хи рур шке бо ле сти би ле су у 
дру гом пла ну и пре пу ште не ле че њу на род них ви да ра.

Но, већ у Срп ско-тур ском ра ту 1876. го ди не по че ло се 
ми сли ти на хи рур ге јер се ука за ла по тре ба за њи ма. шеф 
та да шњег вој ног са ни те та др В. ђор ђе вић ус пео је да ор-
га ни зу је хи рур шку слу жбу. На ње гов по зив при те кле су у 
по моћ хи рур шке ми си је стра них зе ма ља. Јед на од та квих 
је би ла и ми си ја швај цар ског Цр ве ног кр ста ко ја је ра ди-
ла у бе о гра ду у не ка да шњој пе ша диј ској ка сар ни. Но, по 
за вр шет ку ра та, пре ста ло се да ми сли на по тре бу хи рур-
шког ка дра. Тек по нов ни рат 1885. дао је нов под стрек за 
отва ра њем хи рур шког оде ље ња у бе о гра ду. //

1. Студ. медицине бошко Стојановић, др Слободан Матић, ОРЛ, 3. др Олга Вањек, гинеколог 
и 4. др Светозар Николајевић, хирург, са студентима на летњој пракси и делом болничког 
особља у крушевачкој болници

Др Вла дан Ђор ђе вић (1844–1930)

ПР ВИ шКО ЛО ВА НИ ХИ РУРГ
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Вој во ди на: Хи рур га 27/ од то га у 
ДНЗ 9/ же на 8, пен зи о не ра 4

Ужа Ср би ја са Ко сме том 33 + 6
Ша бац 3 – Те о дор Бо жин, Ви то-

мир Мар ти но вић. Ду шан Но ва ко-
вић

Ва ље во 3 – Ђу ро вић Вла ди мир, 
Ми хај ло вић Ти хо мир, Пе тар Ник-
че вић

Пећ 3 – Ја шо вић Ми ло рад, Па-
ви ће вић Па вле, Пе да нов Ге ор ги-
је, пенз.

Кра гу је вац 3 – Кра сић Сре тен, 
Че до мир Па у но вић, Б. Ти мо ти је вић 
(вој ни)

Не го тин 2 – Гли го ри је вић Цвет ко, 
Ко стић Ми о драг, пен зи о нер

Кру ше вац 1 – др Ан ђел ко Па вло-
вић (+1 сто ма то хир. др Еми ли ја Ри-
стић)

По жа ре вац 2 – То до ро вић Бра ни-
слав, Ни ко лић Ни ко ла

Вра ње 2 – Пал ма ре вић Сло бо дан, 
То до ро вић Во ји слав

Кос. Ми тров 2 – Сте рио Бран ко, 
Вук са но вић В. Вла ди мир

Ле ско вац 2 – Де кле ва Ф. Ду шан, 
Киш Д. Оскар

Кра ље во 1 – Ђу ко вић Ф. Дра го љуб
Сви лај нац 1 – Ђу рић К. Пе тар 

(при ДНЗ)
За је чар 1 – Xуфић Д. Ђор ђе,
Пи рот 1 – Гли шић М. Ми ло рад
Ужи це 1 – Хер цог М. Ми лан
Де спо то вац 1 – Киљ ман Ја ков
Бор 1 – Је ли си је вић М. Ђор ђе
Сењ ски Руд. 1 – Јев тић С. Бра ни-

слав
Мла де но вац 1 – Јо ва но вић М. 

Ми ло ван (при ДНЗ)
Ћу при ја 1 – Ла за ре вић И. Вла дан
При зрен 1 – Лу чи а но Л. Ма тро ни
Г. Ми ла но вац 1 – Ми ло је вић М. 

Ду шан
Ниш 1 – Ми тро вић Д. Ми лун(?!)
Ја го ди на 1 – Ша ра но вић -Де спо-

то вић Д. Рад ми ла
Кња же вац 1 – Жи ва но вић Љу бо-

мир

Пе ри од од 1955–1962. вре ме је ка-
да је шеф хи рур шке слу жбе био др 
А. Па вло вић. Сва ка ко да је он унео 
не ке но ви не у ра ду на ше хи рур шке 
слу жбе. Ре пер то ар хи рур шких опе-
ра ци ја је не што про ши рен, а та ко-
ђе и ме то де опе ра тив ног ре ша ва-
ња. То ме је си гур но до при не ло бо ље 
ка дров ско ста ње. У то вре ме по ред 
др Ми ло је ви ћа Ра де и др Ма шић и 
др Ра де Мар ја но вић а јед но вре ме 
као во лон тер и др Ди ми три је Стан-
ко вић. По ред то га у ши ро ку при ме-
ну су ушли ан ти би о ти ци.

Го ди не 1962. из гра ђе но је но во хи-
рур шко оде ље ње и усе ље но сеп тем-
бра ме се ца. Но во оде ље ње је има ло 
две мо дер не опе ра ци о не са ле, по-
себ ну са лу за ор то пед ске ин тер вен-
ци је с по крет ним Р-апа ра том ти па 

Прим. др Дра го љуб (Фи ли па) ђу ко-
вић ро ђен је 28. мар та 1903. го ди не у 
Чач ку. По за вр ше ној основ ној шко ли 
и гим на зи ји, од ла зи на сту ди је у бе-
о град. Као од ли чан сту дент био је у 
то ку сту ди ја де мон стра тор из ана то-
ми је. По за вр ше ној дру гој го ди ни  сту-
ди ја до би ја вој ну сти пен ди ју. Ди пло-
ми рао је ма ја 1930. го ди не. Као вој ни 
ле кар ра дио је у Стру ми ци че ти ри го-
ди не и на кон то га би ва пре ме штен у 
Вој ну бол ни цу у бе о град, где за по чи-
ње спе ци ја ли за ци ју из хи рур ги је. 

У Дру гом свет ском ра ту уче ству је 
као хи рург, али је био за ро бљен код 
Сте по јев ца и као за ро бље ник ра дио је 
јед но вре ме у Глав ној вој ној бол ни ци 
у бе о гра ду. Пре ма на ре ђе њу оку па-
ци о них вла сти упу ћен је у Кру ше вац 

и по ста вљен за ше фа хи рур шког оде-
ље ња 59. У Кру шев цу је ра дио до 14. 
10. 1944. ка да је мо би ли сан. По сле ра-
та ра дио је у Кра ље ву као шеф хи рур-
шког оде ље ња до 1965. го ди не. Умро је 
3.6 1977. у Кра ље ву. Пре ма рас по ре ду, 
у то ку оку па ци је од стра не са ни тет-
ских вла сти у Кру шев цу је по ста вљен 
у ок то бру 1941. за хи рур га пред рат ни 
вој ни ле кар и хи рург др Дра го љуб ђу-
ко вић. По чет ком 1942. го ди не, пре ма 
рас по ре ду са ни тет ских вла сти, у Кру-
ше вац до ла зи др Ду шан Му шка ти ро-
вић. По ред њих на оде ље њу су ра ди-
ли као во лон те ри сту ден ти ме ди ци не 
Жи во рад за јић, Ра до слав Пе шић (ка-
сни је на ши по зна ти хи рур зи) и љу-
бин ка Ми ло са вље вић* (о ко јој не ма-
мо ни ка квих по да та ка). //

Осни ва чем мо дер не срп-
ске хи рур ги је тре ба та ко-
ђе сма тра ти др Во ји сла ва 
Су бо ти ћа На ша хи рур ги-
ја по чи ње у пра вом сми-
слу тог зна че ња тек 1889. 
го ди не ка да је др Су бо тић 
до био указ о ње го вом по-
ста вље њу за ше фа хи рур-
шког оде ље ња. У то до ба 
Су бо тић је већ био по знат 
по сво јим ра до ви ма. Ро ђен је у Но вом 
Са ду 1859. го ди не. Син Јо ва на Су бо ти-
ћа књи жев ни ка и по ли ти ча ра. Ме ди-
ци ну је сту ди рао у бе чу. 

Пр ви пут до ла зи у Ср би ју 1876. го-
ди не као ме ди ци нар за вре ме Пр вог 
срп ско-тур ског ра та и ра дио је на 
фрон ту пре ма Дри ни. По за вр шет-
ку сту ди ја 1881. оста је у бе чу и на ста-
вља спе ци ја ли за ци ју из хи рур ги је. 
Јед но вре ме је аси стент Ро ки тан ског, 
а по том хи рург код проф. Ал берт-а и 
Маyдл-а.

Го ди не 1884. вра ћа се у до мо ви ну. 
Го ди не 1885. у вре ме Срп ско-бу гар-
ског ра та, ра ди у бе о гра ду као хи-
рург, ле че ћи на ше ра ње ни ке у згра ди 
ста ре бо го сло ви је. Ка сни је ра ди као 
град ски фи зи кус, а по том као окру-
жни фи зи кус и на кра ју као хи рург и 

шеф зе мун ске бол ни це.
Го ди не 1889. по ве ре но 

му је осни ва ње хи рур шког 
оде ље ња Оп ште др жав не 
бол ни це ко ја се та да на-
ла зи ла у бе о град ској Па-
ли лу ли. То је ујед но би ло 
и пр во хи рур шко оде ље ње 
у Ср би ји.

На гли пре о крет и на-
пре дак ко ји на ста је у хи-

рур ги ји по сле Ли сте ро вих ре фор-
ми ве зан је у Ср би ји за др Су бо ти ћа. 
Он по чи ње рад са јед ним аси стен-
том, у ску че ним про сто ри ја ма Па-
ли лул ске бол ни це, ко ја је би ла у да-
на шњој згра ди Му зе ја С. Л. Д. (на сл.) 
у Џорџа Ва шинг то на ули ци (ра ни је 
Ви дин ска). На овом оде ље њу др Су-
бо тић ства ра пр ву хи рур шку шко лу 
у Ср би ји из ко је је иза шло не ко ли ко 
ге не ра ци ја хи рур га и бу ду ћих про фе-
со ра Ме ди цин ског фа кул те та у бе о-
гра ду, ме ђу њи ма: проф. Ми ха и ло Пе-
тро вић, проф. Ле он Ко ен, др Кр стић, 
проф. Ја ко вље вић и др.

По што је ор га ни зо вао сво је оде ље-
ње по чи ње ње гов ин тен зи ван рад у 
Срп ском ле кар ском дру штву. Не ма 
сед ни це на ко јој др Су бо тић ни је што 
при ка зао или де мон стри рао. //

Прим. др Дра го љуб (Фи ли па) Ђу ко вић

ПО НА РЕ ђЕ ЊУ У КРУ шЕ ВАЦ

Др Во ји слав Су бо тић

ОСНИ ВАЧ МО ДЕР НЕ СРП СКЕ ХИ РУР ГИ ЈЕ
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О овом вр сном хи рур гу, пред став ни-
ку бе о град ске хи рур шке шко ле проф. 
Ми ли во ја Ко сти ћа у ме ди цин ској ар-
хив ској гра ђи има ма ло по да та ка. У 

не ким рат ним хро ни ка ма код нас и у ино стран ству тек 
уз гред по ми ње се ње гов рад у тим тра гич ним да ни ма ра-
та. Др Ду шан Му шка ти ро вић је ро ђен у тр го вач кој по ро-
ди ци Дра гу ти на Му шка ти ро ви ћа, у бе о гра ду 1898. го ди не, 
као нај ста ри ји од пе то ро де це. У вре ме Пр вог свет ског ра-
та, као 17-то го ди шњи мла дић са срп ском вој ском, то ком 
1915–1916. го ди не по вла чи се пре ко Ал ба ни је. У Фран цу ској, 
у Ни ци, је ма ту ри рао 1917. го ди не, на кон че га на Ме ди цин-
ском фа кул те ту у Ли о ну упи су је сту ди је ме ди ци не.

Ди пло ми рао је 1923. го ди не, у ге не ра ци ји са још не ко-
ли ко, доц ни је по зна тих, бе о град ских ле ка ра. Вра тио се у 
Ју го сла ви ју 1925. го ди не, где спе ци ја ли зи ра хи рур ги ју код 
проф. др Ми ли во ја Ко сти ћа на Ме ди цин ском фа кул те ту у 
бе о гра ду. Го ди не 1927. од ла зи у би хаћ, где је по ста вљен за 
управ ни ка бол ни це и глав ног хи рур га. Го ди не 1931. оже-
нио је Ве се лин ку Или ше вић, ћер ку адво ка та др Си ме Или-
ше ви ћа, са ко јом је из ро дио дво ји цу си но ва, Дра гу ти на 
(1932) и Ми ла на (1934). 

Го ди не 1934. др Му шка ти ро вић је пре ме штен у ба ња Лу-
ку, где је по ста вљен за управ ни ка бол ни це и глав ног хи-
рур га. Апри ла ме се ца 1941. го ди не по на ло гу уста шке вла-
сти пре да је ду жност и са по ро ди цом од ла зи у бе о град. 
Ју ла исте го ди не пре ла зи у Ча чак, где је ан га жо ван као 
хи рург и управ ник бол ни це. То ком 1941. го ди не, у вре ме 
за јед нич ке бор бе при пад ни ка ЈВУО пу ков ни ка Дра го љу ба 
Ми хај ло ви ћа и ко му ни стич ких сна га, са ни тет ска слу жба 
уста ни ка је би ла ор га ни зо ва на та ко да су по сто ја ле за јед-
нич ке, а ка сни је одво је не бол ни це за ле че ње чет нич ких 
и пар ти зан ских ра ње ни ка. 

Др Му шка ти ро вић је у по чет ку по по зи ву од ла зио у већ 
фор ми ра не бол ни це за ле че ње ра ње них уста ни ка. По рас-
ки ду са ве зни штва из ме ђу чет ни ка и пар ти за на, фор ми ра 

бол ни цу за ра ње не чет ни ке. У то ку не мач ке офан зи ве је 
пре ме стио сво ју бол ни цу са ра ње ни ци ма у се ло Г. ба ња-
не.  због не мач ке офан зи ве, ова бол ни ца је рас пу ште на, 
уз прет ход но без бед но сме шта ње ра ње них чет ни ка у дру-
ге ме ди цин ске уста но ве. Да би из бе гао хап ше ње од стра-
не Не ма ца, др Му шка ти ро вић са по ро ди цом од ла зи у бе-
о град ја ну а ра ме се ца 1942. го ди не. По чет ком исте го ди не 
од ла зи у Кру ше вац, где је у кру ше вач кој бол ни ци ан га-
жо ван као хи рург и шеф хи рур шког оде ље ња. 

То ком бо рав ка у Кру шев цу на ста вио је сво ју са рад њу 
са по кре том Д. М, та ко да га Нем ци хап се у мар ту ме се-
цу 1943. го ди не и спро во де у ло гор на ба њи ци у бе о гра ду. 
Сре ди ном ју на ме се ца исте го ди не де пор то ван је у за ро-
бље ни штво, пр во у ло гор у ме сту Стриј, да би крај за ро бље-
ни штва до че као у Осна бри ку. (Игром суд би не, у овом ло-
го ру су се на шла три бра та Му шка ти ро ви ћа). То ком свог 
за ро бље ни штва, оба вљао је ле кар ску ду жност. У Осна бри-
ку до ла зи у су коб са ко му ни сти ма, ко ји му пре те од ма-
здом по по врат ку у отад жби ну, због че га је од био да се 
вра ти у Ју го сла ви ју.

По за вр шет ку ра та јед но вре ме ра ди у вој ној бол ни ци 
у Дорт мун ду као ле кар. Го ди не 1948. пре ла зи у Ен гле ску 
где је ан га жо ван у вој ној бол ни ци у по чет ку као бол ни-
чар, а за тим као ле кар-хи рург. Не за до во љан трет ма ном 
стра на ца, по себ но ле ка ра у Ен гле ској у то вре ме, по чет-
ком 1952. го ди не од ла зи у Ка на ду, где је ан га жо ван као хи-
рург у Ка то лич кој бол ни ци у гра ду Чи ку ти ми (Chicoutimi) 
– Кве бек. 

Умро је 10 апри ла 1952. го ди не од по сле ди ца ср ча ног уда-
ра, прак тич но на но га ма, по сле ве чер ње по се те то га да на 
опе ри са них па ци је на та. Са хра њен је на гро бљу у Чи ку ти-
ми ју, где и да нас по чи ва. То ком свих го ди на из гнан ства, 
са њао је о по врат ку у Ср би ју, ко ју је во лео из над све га и 
сво јој по ро ди ци, ко јој је све срд но по ма гао ма те ри јал но и 
мо рал но у гра ни ца ма сво јих мо гућ но сти, у тим те шким 
по сле рат ним да ни ма. //

Др Ду шан Му шка ти ро вић

ОДИ СЕ ЈА ДОК ТО РА МУ шКА ТИ РО ВИ ћА

„Хипос“, сеп тич ни и асеп тич ни од сек, оде ље ње за ор то-
пе ди ју и тра у ма то ло ги ју, три шок со бе и оста ле пра те-
ће про сто ри је. При оде ље њу је би ла угра ђе на за то вре-
ме мо дер на су ва сте ри ли за ци ја. Уку пан ка па ци цет је 
био 110–120 по сте ља.

Кра јем 70-тих го ди на по чи ње ства ра ње спе ци ја ли-
стич ког ка дра из ор то пе ди је (др Ду шан Мом чи ло вић, 
др Вик тор Ра и че вић), уро ло ги је (др Ми о драг Ко стић и 
др Ми ло слав Ра ди во је вић), а не што ка сни је из не у ро-
хи рур ги је (др Сло бо дан Ко стић), мак си ло фа ци јал не хи-
рур ги је (др Ту го мир Жи вић, ка сни је др Ми лу тин Дре-
но вац), и ане сте зи је (др Пре драг Се ле нић и др Зве здан 
Јо вић). 

Пр ви спе ци ја ли сти из ових гра на по чи њу да ства ра-
ју од се ке при оп штој хи рур ги ји, а ка сни је се фор ми ра-
ју и по себ на оде ље ња из уро ло ги је и ор то пе ди је. Овим 
су сва ка ко оп шти хи рур зи би ли рас те ре ће ни опе ра ци-
ја из до ме на ових слу жби и углав ном се ба ве аб до ми-
нал ном хи рур ги јом.

Овим бих за вр шио раз вој хи рур шке слу жбе ко ји спа да 
у исто ри ју, јер по пра ви лу исто ри јат се не пи ше за по-

след њих 30 го ди на. Сма трам да по че так пра ве хи рур-
шке слу жбе да ти ра од фор ми ра ња хи рур шког оде ље ња 
1922. го ди не. То је пе ри од ко ји је ста ри ји од 50 го ди на, 
а ко ји до се же до по чет ка се дам де се тих го ди на 20. ве-
ка. Ве ћи на ле ка ра и њи хо вих са рад ни ка из тог пе ри о да 
ни је ви ше ме ђу жи ви ма, а ма њи број се са да на ла зи у 
пен зи ји. Они су ра ди ли у пе ри о ду ка да је по сто ја ла са-
мо оп шта хи рур ги ја без дру гих хи рур шких гра на: ор то-
пе ди је, уро ло ги је, не у ро хи рур ги је, мак си ло фа ци јал не 
хи рур ги је, у јед ном пе ри о ду ги не ко ло ги је и ОРЛ.

Фор ми ра њем ових но вих слу жби по чи ње нов пе ри-
од ме ди ци не ко ји још тра је. Тај но ви пе ри од је ве о ма 
ди на ми чан, стал но се ме ња и уса вр ша ва. У ње му ра-
де хи рур зи ко ји су по че ли са кла сич ном хи рур ги јом и 
са да по ла ко усва ја ју но ве ме то де ра да ко је по ти ску ју 
кла сич ну хи рур ги ју и већ су је де ли мич но по сла ле у 
исто ри ју. За ту ге не ра ци ју мо же се сло бод но ре ћи да је 
до сти гла вр ху нац у кла сич ној хи рур ги ји. Но, да нас но-
ве не ин ва зив не ме то де ра да, тзв. ла па ро скоп ске опе-
ра ци је, по ла ко по ти ску ју кла сич не ме то де ра да и већ 
су по ста ле обе леж је 21. ве ка. //
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О
ч на кли ни ка Кли нич ког Цен тра Ср би је је 10. ју на 
про сла ви ла 90 го ди на од осни ва ња. Ка ко и при-
ли чи овом ве ли ком ју би ле ју про сла ва је одр-
жа на у Ју го сло вен ском драм ском по зо ри шту уз 

при су ство ве ли ког бро ја зва ни ца. Уз Вла ди ку Ата на си-
ја, рек то ра Бе о град ског Уни вер зи те та проф. Душана Ко-
ва че ви ћа, де ка на Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, 
проф. др Вла ди ми ра Бум ба ши ре ви ћа, под пред сед ни ка 
СА НУ ака де ми ка проф. др Љубишу Ра ки ћа, ди рек то ре 
го то во свих кли ни ка Кли нич ког Цен тру у Бе о гра ду, број-
не ака де ми ке, при су ство ва ло је и пре ко 500 оф тал мо-
ло га из на ше зе мље и из окол них зе ма ља.

На кон по здрав них го во ра и умет нич ког про гра ма био 
је ор га ни зо ван струч ни део про сла ве у ко ме су пре да-
ва ња др жа ли не ки од нај по зна ти јих свет ских оф тал-
мо ло га: проф. Alain Bird (Лон дон), проф. Tarun Scharma 
(Ин ди ја), проф. Leonidas Zorgafos (Швај цар ска), проф. 
Спи рос Ге ор га рас (Грч ка) и др Carl Claes (Бел ги ја).

Кли ни ка за оч не бо ле сти је осно ва на 9. ју ла 1921. го-
ди не. Осно вао ју је ака де мик проф. др Ђор ђе Не шић у 
Ва ро шкој бол ни ци ко ја је би ла сме ште на у Ви дин ској 
ули ци (да на шња Џор џа Ва шинг то на) број 19. Са ма Ва-
ро шка бол ни ца је на ини ци ја ти ву Кне за Ми хај ла Обре-
но ви ћа осно ва на 1868 го ди не. Пр ве опе ра ци је на оку, 
ка та рак те, у овој бол ни ци ура дио је др Ла за Ла за ре вић, 
наш про сла вље ни при по ве дач, што је оста ло и за пи са-
но у Срп ском Ар хи ву.

Оч на ам бу лан та по чи ње да ра ди 1887. го ди не а оч но 
оде ље ње би ва осно ва но 24. 02. 1891. го ди не. Пр ви шеф 
оде ље ња био је др Па вле По по вић. Ва ро шка бол ни ца 
је би ла ор га ни зо ва на кроз рад шест оде ље ња, јед но од 
њих је би ло и Оч но оде ље ње.

Је дан од зна чај ни јих да ту ма у исто ри ја ту Оч не кли-
ни ке је 1901. го ди на, ка да шеф Оч ног оде ље ње по ста је 
мла ди оку ли ста др Ђор ђе Не шић. Под ње го вим ру ко-
вод ством до ла зи до вид ног на пре до ва ња Оч ног оде ље-
ња. На кон осни ва ња Ме ди цин ског Фа кул те та у Бе о гра-
ду, Др Ђор ђе Не шић би ва про мо ви сан у про фе со ра, 30. 
ју на 1921. го ди не и убр зо за тим осни ва Кли ни ку за оч-
не бо ле сти, као пр ву Кли ни ку при Ме ди цин ском Фа-
кул те ту. То зна чи да је Кли ни ка за оч не бо ле сти нај ста-
ри ја кли ни ка у Ср би ји, али и јед на од нај ста ри ји оч них 
кли ни ка и у Евро пи. Под вођ ством про фе со ра Не ши ћа 
али и ње го вих на сле ди ка Оч на кли ни ка до сти же из у-
зет но ве ли ко име и ста је уз ра ме нај ве ћих оч них кли-
ни ка Евро пе.

У по след ње три го ди не Кли ни ка за оч не бо ле сти Кли-
нич ког Цен тра Ср би је до жи ве ла је број не тран сфор ма-
ци је, из дво ји ће мо са мо не ке:

1. Осно ва на је бан ка ро жња ча 
2.  Ре ор га ни зо ван је си стем опе ра ци ја ка та рак ти, у 

днев ној бол ни ци ко ја је отво ре на про шле го ди не, 
са две нај мо дер ни је опе ра ци о не са ле и из у зет ним 
усло ви ма за па ци јен те и ле ка ре. 

Гости Клинике поводом прославе са домаћинима

ПРОСЛАВА 90 ГОДИНА КЛИНИКЕ ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ 
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ

ТРАДИЦИЈА 
КОЈА ОБАВЕЗУЈЕ
// КЛИНИКА ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ НАЈСТАРИЈА КЛИНИКА У СРБИЈИ, АЛИ И ЈЕДНА 
ОД НАЈСТАРИЈИХ ОЧНИХ КЛИНИКА У ЕВРОПИ // ОЧНА АМБУЛАНТА ПОЧИњЕ ДА 
РАДИ 1887. ГОДИНЕ А ОЧНО ОДЕЉЕњЕ ОСНОВАНО ЈЕ 24. ФЕБРУАРА 1891. ГОДИНЕ, 
ПРВИ ШЕФ ОДЕЉЕњА БИО ЈЕ ДР ПАВЛЕ ПОПОВИћ //
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3.  Осно ва на днев на бол ни ца за ме ди ка мен то зну ре-
ти ну. 

4.  Ор га ни зо ван скри нинг и пре вен ци ја РОП (ин ку-
ба тор ског сле ди ла) на Кли ни ци за ги не ко ло ги ју и 
аку шер ство КЦС 

5.  Уве де на при прав ност хи рур га пред њег и зад њег 
сег мен та ока, ра ди бо љег збри ња ва ња те шких по-
вре да ока. 

6.  зна чај но по ве ћан обим ра да кли ни ке, по го то ву по-
ве ћан број опе ра ци ја ка та рак ти са 2266 на 4600, и то 
око 85 од сто у днев ној хи рур ги ји, али и број пре гле-
да у ка би не ти ма јер је уве ден рад у две сме не. 

7.  Ре кон стру и сан ам бу лант но-по ли кли нич ки део, 
шал те ри, че ка о ни ца, нај ве ћи број ам бу лан ти. 

8.  На уч на ак тив ност ле ка ра Кли ни ке за оч не бо ле сти 
у мно го ме по ве ћа на, број об ја вље них струч но-на-

уч них ра до ва у зна чај ним ча со пи си ма ве ћи не го 
у прет ход них 20 го ди на итд...

При о ри тет не за дат ке у на ред ном пе ри о ду обе ле жи-
ће по че так ра да ре фрак ци о не хи рур ги је, гра ђе вин ска 
адап та ци ја оде ље ња и кли ни ке у це ли ни, бо ља ор га ни-
за ци ја ра да у ам бу лан та ма јер су гу жве огром не (днев-
но се пре гле да око 250 па ци је на та) а то у са рад њи с 
оста лим оф тал мо ло шким уста но ва ма. На рав но ту су 
и об на вља ње ин стру мен та ри ју ма и опре ме, апа ра та, 
на бав ка са вре ме ни јих итд.

Да нас је оч на кли ни ка Кли нич ког Цен тра Ср би је 
струч ни ли дер не са мо у на шој зе мљи не го и у ре ги о-
ну, а то по сти же јер се др жи мо тоа: ТРА ДИ ЦИ ЈА КО ЈА 
ОБА ВЕ ЗИ ЈЕ.

 Проф. др иван стефановић

Н
а ме ра ми је да увом при ка зу го во рим о проф. 
др Ђор ђу Не ши ћу. Не по сред ни по вод за то је 
про сла ва 90 го ди на од на стан ка Кли ни ке за 
оч не бо ле сти Кли нич ког цен тра Ср би је у Бе-

о гра ду, одр жа на 10. ју на ове го ди не. Ствар ни да тум 
осни ва ња Оч не кли ни ке Ме ди цин ског фа кул те та у Бе-
о гра ду је 9. ју ли 1921. го ди не, а да тум про сла ве је по ме-
рен ме сец да на уна пред због го ди шњих од мо ра. 

У рад ном де лу су одр жа на пре да ва ња 
пет нај е ми нент ни јих стра них про фе со ра 
оф тал мо ло ги је. На са мом по чет ку, по сле 
отва ра ња са стан ка, ди рек тор Оч не кли-
ни ке проф. др Иван Сте фа но вић је у свом 
на дахнтом и са др жај ном го во ру, са по себ-
ним ак цен том ис та као да је осни вач кли-
ни ке проф. др Ђор ђе Не шић. Не ка ово ка-
зи ва ње бу де на ста вак то га, у ко ме ће мо се 
са не што ви ше де та ља упо зна ти са жи во-
том проф. др Ђор ђа Не ши ћа.

Ђор ђе Не шић је ро ђен у Шап цу, на Ви-
дов дан 1973. го ди не. Основ ну шко лу је за-
свр шио у Ло зни ци а гим на зи ју у Шап цу. 
Сту ди је Ме ди ци не упи сао је у Мо скви 
1890.го ди не. Још на са мом по чет ку сту ди-
ја био је у кон так ту са оку ли сти ком пре ко 
ди рек то ра Оч не кли ни ке у Мо скви, А. А. Кр ју ко ва, ко ји 
је био оже њен ње го вом тет ком. У тре ћој го ди ни сту ди-
ја ме ди ци не, по са ве ту проф Кр ју ко ва, мла ђа ни Ђ. Не-
шић пра тио је упо ре до и пре да ва ња на Фи зич ко-ма те-
ма тич ком фа кул те ту. Зна ње ко је је сте као из фи зи ке 
ка сни је је при ме нио при кон струк ци ји по је ди них оф-
тал мо ло шких апа ра та и ин стру ме на та, од ко јих је нај-
по зна ти ји џи нов ски елек тро маг нет за екс трак ци ју ин-
тра бул бар них стра них те ла.

У то ку спе ци ја ли за ци је спри ја те љио се са В. Ф. Фи-
ла то вим, ко ји је ка сни је по стао чу ве ни про фе сор оку-
ли сти ке и ди рек тор Оч не кли ни ке у Оде си. Са њи ме је 
са ра ђи вао ско ро шест де це ни ја и ода тле про ис ти чу ње-
го ва из у ча ва ња де ло ва ња би о ге них сти му ла то ра у ме-
ди ци ни, по себ но у оф тал мо ло ги ји. У то ку сту ди ја про-
во ди две го ди не на Оч ној кли ни ци у Мо скви, да би се 
у Ср би ју вра тио 1896. го ди не са зва њем ле ка ра. У Мо-

скви Не шић је сте као ква ли фи ка ци је за 
оба вља ње спе ци ја ли стич ке оф тал мо ло-
шке слу жбе, чи ме се ис кљу чи во и ба вио 
по по врат ку у Ср би ју.

Од 1896. до 1897. био је на од слу же њу вој-
ног ро ка и та да је сте као чин са ни тет ског 
по руч ни ка. По чет ком 1901. го ди не по ста-
вљен је за ше фа Оч ног оде ље ња Оп ште 
др жав не бол ни це у Бе о гра ду. На тој ду-
жно сти оста је све до 9. ју ла 1921. го ди не ка-
да Оч но оде ље ње пре ра ста у Оч ну кли ни-
ку Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду. Те 1921. го ди не но во о сно ва на 
Оч на кли ни ка по ста је јед на од пр вих кли-
ни ка Ме ди цин ског фа ку ле та а Др Ђор ђе 
Не шић би ва по ста вљен за ди рек то ра Кли-
ни ке и иза бран у зва ње ре дов ног про фе-

со ра оф тал мо ло ги је. На тим ме сти ма оста је све до од-
ла ска у пен зи ју 1955. го ди не.

За слу га проф. др Ђор ђа Не ши ћа за рад Оч не кли ни ке 
је за и ста ве ли ка. Не са мо да се сма тра ње ним осни ва-
чем, што ствар но и је сте, већ је од са мог по чет ка по ве-
зао оч ну клин ку са слич ним уста но ва ма у све ту, пра те-
ћи на тај на чин са вре ме не трен до ве у оф тал мо ло ги ји. 
При су ство вао је мно гим струч ним оф тал мо ло шким са-
стан ци ма у све ту као пре да вач и као ре ферент. По себ-

РАЗ ВОЈ ОЧ НЕ КЛИ НИ КЕ ИДЕ УПО РЕ ДО СА ЖИ ВОТ НИМ 
И СТРУЧ НИМ ПУ ТЕМ ПРОФ. ДР ЂОР ЂА НЕ ШИ ћА

На истом пу ту
ПО ЧЕТ КОМ 1901. ГО ДИ НЕ ДР ђОР ђЕ НЕ шИћ ПО СТА ВљЕН ЈЕ зА шЕ ФА ОЧ НОГ 

ОДЕ љЕ ЊА ОП шТЕ ДР ЖАВ НЕ бОЛ НИ ЦЕ У бЕ О ГРА ДУ. НА ТОЈ ДУ ЖНО СТИ ОСТА ЈЕ 
СВЕ ДО 9. ЈУ ЛА 1921. ГО ДИ НЕ КА ДА ОЧ НО ОДЕ љЕ ЊЕ ПРЕ РА СТА У ОЧ НУ КЛИ НИ КУ 

МЕ ДИ ЦИН СКОГ ФА КУЛ ТЕ ТА УНИ ВЕР зИ ТЕ ТА У бЕ О ГРА ДУ

Др ђор ђе Не шић
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Н
а све ча ном ску пу по во дом обе-
ле жа ва ње 90 го ди на по сто ја ња 
Оч не кли ни ке, у обра ћа њу го-
сти ма, ди рек тор Оч не кли ни ке 

на сто јао је да не из о ста ви ни ко га, тру дио 
се да по ме не све за слу жне за све по стиг-
ну то и све оне по ко ји ма је Оч на кли ни-
ка Бе о град ског Уни вер зи те та по зна та и 
при зна та. Уз сва ве ли ка уме ћа и по што-
ва ња до стој ну остав шти ну за бу ду ће ге-
не ра ци је у свим обла сти ма на у ке ни су 
сви за слу жни има ли и оно ма ло по треб-
не сре ће, па да им се име не за бо ра ви. 
Ду жни смо да се пот се ти мо мно гих.

Два оч на ле ка ра проф. др Зла ти мир 
Кец ма но вић и прим. др До бри вој Па у-
но вић су про у ча ва ли ко ри сте ћи ар хив-
ску грађу „исто ри јат уку ли сти ке у Ср би-
ји у вре мен ском раз до бљу 1843–1918. го ди не“.

У сво јој књи зи као пр вог оку ли сту у Ср би ји на во де др 
Еме ри ха Лин ден ма је ра, ро дом из ру мун ског де ла Ба-
на та, ко ји је по за вр шет ку сту ди ја у Бе чу до шао да би 

ра дио и до кра ја жи во та остао у Ср би ји. 
Имао је зва ње ма ги стра оку ли сти ке. Зва-
ње ма ги стра оку ли сти ке се сти ца ло по сле 
дво се ме трал не, а спе ци ја ли сте за оч не бо-
ле сти по сле дво го ди шње обу ке по сле за-
вр ше них сту ди ја ме ди ци не.

У Ср би ји ни је би ло спе ци ја ли сте за оч-
не бо ле сти све до 1881. го ди не, ка да до ла-
зи др Па вле По по вић, бу дим пе штан ски 
ђак. Пр во рад но ме сто је до био у Чач ку. 
Убр зо га са ни тет ске вла сти пре ме шта-
ју у Бе о град, где осни ва 1887. године оч-
не ам бу лан те у Глав ној вој ној бол ни ци 
у Бе о гра ду и у Ва ро шкој бол ни ци у Ви-
дин ској ули ци број 19. У не до стат ку про-
сто ра у Ва ро шкој бол ни ци Оч но оде ље-
ње по чи ње да ра ди 1891. го ди не. Др Па вле 
По по вић је био шеф Оч ног оде ље ња са 

30 по сте ља до име но ва ња за на чел ни ка пр ве кла се 
Са ни тет ског оде ље ња Ср би је 1901. го ди не, ка да оде-
ље ње пре да је на да ље вође ње мла дом оку ли сти др 
Ђорђу Не ши ћу.

но се ис ти цао ре фе ри са њем ин те ре сант них слу ча је-
ва из сва ко днев не оф тал мо ло шке прак се. Зна чај оч не 
кли ни ке у ње го во вре ме по твр ђу је и го сто ва ње мно-
гих свет ских оф тал мо ло шких име на у Бе о гра ду на Оч-
ној кли ни ци.

Оно што тре ба по себ но ис та ћи као за слу гу проф. Не ши-
ћа за раз вој оф тал мо ло ги је је ства ра ње и пи са ње пр вих 
уџ бе ни ка из оф тал мо ло ги је. Чи ње ни ца је да је пр ви уџ-
бе ник за вој не ле ка ре – под на зи вом На чин ис пи ти ва ња 
ви да за вој не ле ка ре на пи сао у пр ве две го ди не свог бо-
рав ка у Бе о гра ду и из дао га већ 1899. го ди не. Тре ба ис та-
ћи и уџ бе ник Оч не бо ле сти ко ји је из дао 1925. го ди не, као 
пр ви штам па ни уџ бе ник за сту ден те на Ме ди цин ском 
фа кул те ту. Не ки оф тал мо ло зи га и да нас има ју у сво јој 
би бли о те ци. По ред струч не ли те ра ту ре на пи сао је мно-
ге по пу лар не члан ке и са ве те за здрав стве но про све ћи-
ва ње на ро да, што је би ло од по себ ног зна ча ја.

Због сво јих за слу га на по љу оф тал мо ло ги је, проф. др 
Ђор ђе Не шић је 1947. го ди не иза бран за ре дов ног чла-
на Срп ске ака де ми је на у ка. Иако већ у по зним го ди на-
ма жи во та, у Ака де ми ји се ис ти цао сво јим мар љи вим 
ра дом, са основ ним за дат ком по ди за ња оф тал мо ло ги је 
на ви ши ни во и ис ти ца ња ње ног зна ча ја у обла сти ме-
ди ци не. Умро је 1959. го ди не у 87. го ди ни жи во та.

Ка кав је углед Проф. др Ђо ђе Не шић ужи вао ме ђу 
сво јим са вре ме ни ци ма, ми слим, да ће се нај бо ље ви-

де ти из де ла по смрт ног го во ра ко ји је одр жао ака де-
мик Ко ста То до ро вић на ње го вој ко ме мо ра ци ји: „Ка-
да се јед не су мор не ве че ри ср ча на сла бост ис по љи ла 
у ја чој ме ри, ака де мик Не шић је зах те вао да се ње гов 
ча сов ник да ље не на ви ја, да би те но ћи пре стао да ра-
ди, ка да ће и ње гов цо ср це, ка ко је пред ви ђао и осе ћао, 
пре ста ти да ку ца. 

Све по вр шни је ди са ње, убр за ни ји ср ча ни рад и нео-
пи пљи ви пулс су 24. ок то бра по под не пред ска за ли да 
ће се то га да на уга си ти жи вот ака де ми ка др Ђо ке Не-
ши ћа. У 18 ча со ва је сло же ни жи вот ни ме ха ни зам за на-
век пре стао да функ ци о ни ше. Тог тра гич ног тре нут ка 
су Срп ска ака де ми ја на у ка и ње но Оде ље ње ме ди цин-
ских на у ка из гу би ли ње ног за слу жног ре дов ног чла на, 
а по ро ди ца, срп ски на род и дру штве на за јед ни ца јед-
ног не у мор ног здрав стве ног рад ни ка на по љу ме ди-
цин ске на у ке и прак се“.

Из све га овог до са да ре че ног, по ста је ја сно, за што и 
да нас за по сле ни на Оч ној кли ни ци у Бе о гра ду с по но-
сом ис ти чу да се њи хо ва кли ни ка зо ве „Оч на кли ни ка 
проф. др Ђор ђе Не шић“.

На по ме на: За пи са ње овог при ка за ко ри шће ни су по-
да ци из књи ге ЂОР ЂЕ П. НЕ ШИЋ, ко ју је на пи сао проф. 
др Зла ти мир Кец ма но вић, а из да та је 1998. го ди не.

 Проф. др ми лош јо ва но вић

Проф. др здрав ко 
Ни же тић 1895–1947

ПР ВИМ ОКУ ЛИ СТОМ У СР БИ ЈИ СМА ТРА СЕ ДР ЕМЕ РИХ ЛИН ДЕН МА ЈЕР 
КО ЈИ ЈЕ ПО ЗА ВР ШЕТ КУ СТУ ДИ ЈА У БЕ ЧУ ДО ШАО ДА РА ДИ У СР БИ ЈИ

Име ко је не за бо ра вља 
свет ска оф тал мо ло ги ја 
ПРОФ. ДР зДРАВ КО НИ ЖЕ ТИћ СВЕТ СКУ АФИР МА ЦИ ЈУ СТЕ КАО ПРЕ ВАС ХОД НО 

КЕ РА ТО ПЛА СТИ КОМ КА ДА ЈЕ 1934. ГО ДИ НЕ НА КОН ГРЕ СУ У ХАЈ ДЕЛ бЕР ГУ ПР ВИ 
У ЕВРО ПИ ПРИ КА зАО СВО ЈЕ УСПЕ шНО ОбА ВљЕ НЕ КЕ РА ТО ПЛА СТИ КЕ
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КњИГА „СУДСКОМЕДИЦИНСКО 
ВЕШТАЧЕњЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ 

ШТЕТЕ“

У арени 
судских 
спорова

КЊИГА ћЕ ОЛАКшАТИ ВЕшТАЦИМА ДА 
СЕ ЛАКшЕ СНАђУ ПРЕД СУДОМ У УЛОзИ 
ВЕшТАКА, А СУДИЈАМА И АДВОКАТИМА 

ОМОГУћИТИ ПОСТАВљАЊЕ ПРАВИХ 
ПИТАЊА ВЕшТАЦИМА

К
њи га „Суд ско ме ди цин ско ве шта че ње не ма тре и
јал не ште те“ пи са на је ја сним сти лом, ла ко ра-
зу мљи ва, при сту пач на и осо ба ма ван ме ди цин-
ске стру ке, пр вен стве но прав ни ци ма – су ди ја ма, 

ту жи о ци ма и адво ка ти ма ко ји уче ству ју у гра ђан ско – 
прав ном ре ша ва њу слу ча је ва у ко ји ма су по сле ди це по-
вре да и обо ле ња пред мет суд ског раз ма тра ња.

Књи га ауто ра прим. др. Га ври ла Шће па но ви ћа, проф. 
др Здрав ка Пе тро ви ћа и проф. др Зо ра на Стан ко ви ћа и 
њи хо вих са рад ни ка, пред ста вља зна ча јан до при нос не 
са мо ме ди цин ској, већ и прав ној ли те ра ту ри код нас. 
Зна чај на је и за то што код нас до са да ни је на пи са на 
књи га ко ја на ова ко све у бо хва тан на чин об ра ђу је све 
зна чај не про бле ме из обла сти ве шта че ња. ње на по себ-
на вред ност је у то ме што у 50 об ра ђе них те ма да је скла-
дан спој нео п ход них те о риј ских раз ма тра ња и ја сних 
смер ни ца за прак тич но оба вља ње ве шта че ња.

Ве шта че ње не и мо вин ске ште те, трај них по сле ди ца 
по вре да и бо ле сних ста ња и њи хо вог ути ца ја на жи вот-
не на ви ке раз ли чи тих осо ба, пред ста вља де ли кат но ве-
шта че ње ве за но за про це ну ка ко су бјек тив них ма ни фе-
ста ци ја бо ла, стра ха, ума ње ња жи вот ног ди на ми зма и 
на ру ша ва ње естет ског из гле да, та ко и за про це ну из ра-
же но сти ду шев не пат ње та квих ли ца у од но су на про-
ме ну естет ског из гле да. 

Раз не те шко ће у ве шта че њу углав ном на ста ју због не-
по зна ва ња или не по што ва ња основ них прин ци па ор га-
ни зо ва ња и спро во ђе ња ве шта че ња, и то ка ко од стра не 
пар нич ног су да, та ко и од стра не ле ка ра ве шта ка. Суд-
ско-ме ди цин ска ве шта че ња зах те ва ју од ле ка ра-ве шта-
ка до бро по зна ва ње за кон ске ре гу ла ти ве из ове обла-
сти, ви сок ни во струч ног зна ња и ап со лут но по што ва ње 
ви со ких прин ци па про фе си о нал не ети ке, људ ског до-
сто јан ства, ин те гри те та, сло бо де и пра ва лич но сти и 
чу ва ња ме ди цин ске тај не. Због не до стат ка ор га ни зо-
ва не еду ка ци је ве шта ка, не по сто ја ња стан дар да и не-
по зна ва ња еле мен тар них пра ви ла про це сног пра ва и 
дру гих за кон ских нор ма ти ва, ду го вре ме на по сто ји не-
за до вољ ство су до ва са уло гом ве шта ка.

При утвр ђи ва њу не ма те ри јал не ште те у пар ни ци по-
треб на су струч на зна ња из ме ди ци не ко ја суд не по се-

У сво јој књи зи ауто ри по ми њу и Бе о грађа ни на др 
Дра го љу ба Ђор ђе ви ћа као пр вог спе ци ја ли сту оч них 
бо ле сти у уну тра шњо сти Ср би је у Ни шу, где је ра дио од 
1903–1919. године. Ни ко га од њих не сме мо за бо ра ви ти, 
као ни име и де ло проф. др Здрав ка Ни же ти ћа

Др Здрав ко Ни же тић је ро ђен 1895. год. на Бра чу, шко-
ло вао се у Спли ту и Ду бров ни ку, да би ме ди ци ну сту ди-
рао на фа кул те ти ма у Ин сбру ку, Гра цу, Бе чу И Пра гу.

По не сен иде јим ју жно сло вен ства до ла зи 1919. го ди-
не по сле за вр ше них сту ди ја да по мог не у ра ту те шко 
стра да лој Ср би ји и по чи ње да ра ди на Дру гом оч ном 
оде ље њу Оп ште др жав не бол ни це у Бе о гра ду. Пр вим хи-
рур шким за хва ти ма на оку га је учио ње гов шеф др 
Дра го љуб Ђорђе вић. По сле две го ди не од ла зи на го ди-
ну да на у Бер лин на кли ни ку Charite, по сле че га до би-
ја на осно ву ми шље ња проф. др Ђор ђа Не ши ћа и проф. 
др Гре ф та зва ње спе ци ја ли сте за оч не бо ле сти у ју ну 
1922. го ди не.

Успе шно је ра дио на Оч ном оде ље њу Оп ште др жав не 
бол ни це, имао ве ли ке ам би ци је да се ба ви на уч ним ра-
дом, али из не на да по сле го ди ну да на ју на 1923. Ука зом 
би ва пре ме штен у ни шку Окру жну бол ни цу. где оста је 
до 1931, го ди не. Као је ди ни оч ни ле кар у Ни шу оп слу жи-
вао је бо ле сни ке из ве о ма ши ро ког гра ви та ци о ног под-
руч ја, ра дио у из у зет но те шким усло ви ма, бо ре ћи се у 
се би с оним што би умео, а што не мо же да из ве де. 

Жу део је за но вим са зна њи ма, да ле ко од цен та ра где 
би мо гао да се уса вр ша ва. За хва љу ју ћи зна њу је зи ка, а 
го во рио је не мач ки, ита ли јан ски, фран цу ски, че шки, 
ру ски, ла тин ски и грч ки, пра тио је са вре ме ну оф тал-
мо ло ги ју прет пла тив ши се на на нај ва жни је не мач ке, 
ита ли јан ске и фран цу ске струч не ча со пи се. Вра ћа се 
1931. у Бе о град и 1932. године по ста је шеф дру гог Оч ног 
оде ље ње Ука зом њКВ Кра ља Алек сан дра.

Ула жу ћи ве ли ку енер ги ју и труд ус пео је да обез бе-
ди кре дит за из град њу но ве згра де у Ви ше град ској 22, 
ис пред ста ре згра де тра хом ног оде ље ња. У на ста лим 
бо љим усло ви ма по све ћу је се уз струч ни рад и на уч-
ном. Уво ди мо ди фи ка ци је у да кри о ци сто ри но сто ми ју, 
при сту па опе ра тив ном ле че њу тра хо ма и ње го вих по-
сле ди ца, ства ра но ве ко му ни ка ци је код апла зи је ла-
кри мал них ка на ли ку ла, при ме њу је рент ген ске зра ке у 
те ра пи ји не ких обо ље ња ро жња че и ту мо ра мре жња че, 
мо ди фи ку је опе ра тив ну ко рек ци ју тра у мат ске ири до-
ди ја ли зе, ин ји ци ра лек код ТБЦ  у пред њу оч ну ко мо ру 
и по ка зу је ве ли ко ин те ре со ва ње за ткив ну те ра пи ју. 

Дао је ори ги нал ну кон струк ци ју руч ног тре па на и два 
ти па но жи ћа, пин це те за ве зи ва ње чво ро ва у ду би ни и 
пин це те за кап су лу со чи ва и си не хи је, чи ју су про из-
вод њу пре у зе ле фир ме у Бер ли ну, За гре бу и Бе о гра ду. 

Свет ску афир ма ци ју сте као је уз сво је број не на сту пе 
на европ ским кон гре си ма и об ја вље не ра до ве у стра-
ној ли те ра ту ри, пре вас ход но ке ра то пла сти ком, ко јом 
се ба вио од 1933. На кон гре су у Хај дел бер гу 1934. го ди-
не пр ви је у Евро пи при ка зао сво је успе шно оба вље не 
ке ра то пла сти ке. 

По по зи ву оба вио је пр ву ке ра то пла сти ку у Мин хе-
ну пред број ним гле да о ци ма из стру ке. Ха би ли то вао се 
1939. го ди не и до био у Франк фур ту ти ту лу др мед. ха-
бил. Ве ли ка же ља за уни вер зи тет ском ка ри је ром у Бе-
о гра ду му се ни је оства ри ла. 

Пен зи о ни сан је 1945. го ди не, а 1947. го ди не при хва-
та по зив (ко ји је 1943.од био) за ван ред ног про фе со ра 
на ме ди цин ском фа кул те ту у За гре бу, где је не ко ли ко 
ме се ци ка сни је пре ми нуо.. 

Ка ко на во де проф. др Зла ти мир Кец ма но вић и прим. 
др До бри во је По по вић име др Здрав ка Ни же ти ћа за бе-
ле же но је у ско ро свим при руч ни ци ма ке ра то пла сти ке, 
а на ла зи се и у Бри тан ској и Не мач кој ен ци кло пе ди ји.

 Прим. др На да Ра дан-Ми ло ван чев
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ду је. Уло га је ме ди цин ског ве шта ка да пу тем свог на ла-
за и ми шље ња су ду да је по треб на струч на об ја шње ња. 
Ме ди цин ско ве шта че ње или ме ди цин ска екс пер ти за 
је та ква рад ња у ко јој се ме ди цин ски пој мо ви и про-
пи си пре во де на за ко ном за да те про пи се и ка те го ри-
је. То је ме сто про жи ма ња две раз ли чи те на у ке – прав-
не и ме ди цин ске.

Књи га „Суд ско ме ди цин ско ве шта че ње не ма те ри јал-
не ште те“ ука за ће чи та о ци ма да је би тан услов до брог 
ве шта че ња ве шти на ко му ни ка ци је на ре ла ци ји ме ди-
ци не и пра ва. Ве штак мо ра да рас по ла же, не са мо зна-
њи ма већ и од ре ђе ним ве шти на ма да сло же ну ма те ри-
ју, ка ква је ме ди ци на, при ла го ди ам би јен ту суд ни це, 
да она бу де ра зу мљи ва свим при сут ним осо ба ма раз-
ли чи тог сте пе на обра зо ва ња, укљу чу ју ћи и ака дем ска, 
али ко ји су ла и ци с аспе ка ме ди цин ске на у ке.

Обострана сигурност

Ве шта че ње не и мо вин ске ште те зах те ва ве ли ко по зна-
ва ње ме ди цин ске про бле ма ти ке из ове обла сти и до бру 
струч ну уте ме ље ност, као и по зна ва ње ме ди цин ских 
чи ње ни ца ве за них за ток ле че ња и ре ха би ли та ци је.

Циљ књи ге је да ве шта ку об ја сни пра ви лан при ступ 
ква ли тет ном ме ди цин ском ве шта че њу и ка ко да у свом 
ми шље њу из не се ва жне чи ње ни це: ква ли фи ка ци ју те-
ле сне по вре де, узроч но-по сле дич ну ве зу штет ног до га-
ђа ја и по вре де, ути цај прет ход них по вре да и обо ле ња 
оште ће ног, ути цај при ме ње них на чи на ле че ња, ка ко да 
из вр ши објек ти ви за ци ју трај них по сле ди ца и на кра ју 
све по дат ке да при ме ни у ви до ве не ма те ри јал не ште-
те ко ји се тра же. 

Књи га има три по гла вља. Об ра ђе но је 50 те ма. На пи-
са ли су их 44 ауто ра и то: 31 ле кар, осам прав ни ка, два 
сто ма то ло га и два пси хо ло га. 

У оп штем де лу из но се се основ на  зна ња ве за на за 
по сле ди це по вре да и за ви до ве не ма тер јал не ште те 
са ме ди цин ског аспек та. У тек сто ви ма ви ше ауто ра се 
рас пра вља о ле ка ру као ве шта ку о етич ким про бле ми-
ма суд ско-ме ди цин ског ве шта че ња и тех ни ци из во ђе-
ња ве шта че ња и о зна ча ју ме ди цин ске до ку мен та ци је. 
Та ко ђе, опи са на је ме то до ло ги ја суд ско-ме ди цин ског 
ве шта че ња у пар нич ном по ступ ку, што ће у мно го ме 
олак ша ти ве шта ци ма пре зен то ва ње ме ди цин ског зна-
ња, од но сно ме ди цин ске исти не пред су дом. 

Дру ги део књи ге пред ста вља ве шта че ње не ма те ри-
јал не ште те у сфе ри раз ма тра ња по сле ди ца кра ни о це-
ре брал них по вре да, по вре да кич ме не 
мо жди не и пе ри фер них не ра ва, ли ца, 
уста и зу ба, за тим ор га на ви да, ува, гр-
ла и но са, за тим по сле ди ца то ра ко аб до-
ми нал них по вре да, по вре да екс тре ми-
те та, кич ме ног сту ба, кар лич ног по ја са, 
тер мич ке по вре де, по сле ди це од пси хо-
ак тив них суп стан ци и ток си ко ло шких 
тро ва ња, као и те ме из по мор ске ме-
ди ци не и ме ди ци не ра да, ра ди о ло ги је, 
пе ди ја три је, а та ко ђе и ви ше те ма из не у ро ло ги је, пси-
хи ја три је и пси хо ло ги је. 

У тре ћем по гла вљу су прав на раз ма тра ња на кна де не-
ма те ри јал не ште те. У овом де лу су на ши по зна ти адво-
ка ти и су ди је да ли прав ни при ступ ме ди цин ском ве-
шта че њу у пар нич ном по ступ ку.

На ши еми нент ни ле ка ри и прав ни ци у струч ним ра-
до ви ма и сло бод ним те ма ма, на пра ви ли су успе шан 
спој ме ди цин ске и прав не на у ке. Раз лог што су се Ме-
ди ци на и Пра во још у да ле кој про шло сти та ко бр зо су-
сре ли и та ко бли ско упле ли, је што им је исти пред мет 
ин те ре со ва ња, а то је чо ве ко во здра вље. Оче ку је мо да 
ће књи га олак ша ти ве шта ци ма да се лак ше сна ђу пред 

су дом у уло зи ве шта ка, а су ди ја ма и адво ка ти ма омо-
гу ћи ти по ста вља ње пра вих пи та ња ве шта ци ма. 

Књи га је на ме ње на, пре све га, ле ка ри ма кли ни ча ри-
ма ко ји ве шта че у пар нич ном по ступ ку. Ни је до вољ но 
да је не ко до бар хи рург или не у роп си хи ја тар и да до-
бро по зна је сво ју спе ци јал ност, већ да би то мо гао да 
ис ко ри сти и по ка же пред су дом, он мо ра до бро да по-
зна је ме то де суд ског ве шта че ња и бар не ке основ не по-
став ке прав не на у ке. Ка да ле кар пре у зи ма уло гу суд-
ско-ме ди цин ског ве шта ка, мо ра би ти све стан да сту па 
у област су прот но за ин те ре со ва них стра на, где се во-
ди бор ба свим мо гу ћим, до пу ште ним и не до пу ште ним 
сред стви ма.

Књи га „Суд ско ме ди цин ско ве шта че ње не ма те ри јал-
не ште те“ пред ста вља ком плек сно ви ђе ње про бле ма 
не ма те ри јал не ште те с аспек та раз ли чи тих ме ди цин-
ских спе ци јал но сти, од стра не струч ња ка ко ји има ју 
нај ве ћа ис ку ства у овој обла сти, а сво јим тек сто ви ма 
су за о кру жи ли  ме ди цин ску ана ли зу ове про бле ма ти-
ке и по ну ди ли кон крет на ре ше ња. Прав на раз ма тра-
ња не ма те ри јал не ште те су бли ми шу ис ку ства и ста во-
ве прав них струч ња ка, ко ји ове екс пер ти зе  ко ри сте у 
суд ским по ступ ци ма и има ју ја сни увид у њи хо ве прав-
не кон се квен це.

Циљ књи ге је да уре ди ва жну област ве шта че ња не-
ма те ри јал не ште те и да до при не се ства ра њу урав но те-
же них ме ђу људ ских од но са и ам би јен та за це ло куп ни 
убр за ни раз вој на шег дру штва. Рад ле ка ра ве шта ка ни-
је усме рен на уна пре ђе ње здра вља бо ле сни ка, већ на 
оства ри ва ње пра ва ко ја су ве за на за оште ће ња здра-
вља. Ле кар ве штак утвр ђу је ме ди цин ске чи ње ни це ко-
је мо гу има ти прав ни зна чај, чи ме пред ста вља спо ну 
из ме ђу ме ди ци не и пра ва, а ефек ти те спо не за ди ру и 
у сфе ре фи нан си ја.

Непрецизна законска регулатива

Код ле ка ра-ве шта ка по треб но је до пун ско обра зо ва-
ње за са став на ла за и ми шље ња у пар нич ном по ступ ку 
ви ше не го у кри вич ном. Због то га се по ста вља пи та ње 
њи хо вог да љег обра зо ва ња, а с тим и пи та ње ор га ни-
за ци о ног об ли ка та квог обра зо ва ња. Спе ци ја ли сти за 
суд ску ме ди ци ну и за суд ску пси хи ја три ју, еду ко ва ни 
су у то ку спе ци ја ли за ци је за да ва ње ми шље ња у свој-
ству ве шта ка. Ме ђу тим, они не ма ју до вољ но спе ци ја ли-
стич ког зна ња из кли нич ких стру ка. Са да шњи про грам 
сту ди ја на ме ди цин ском фа кул те ту ни је дао мо гућ ност 

за пост ди плом ско уса вр ша ва ње за ту област. Ини ци ја-
ти ва за та кво обра зо ва ње мо ра ла би по те ћи од стра не 
пра во су ђа. О уса вр ша ва њу ле ка ра ве шта ка у пар нич-
ном по ступ ку нео прав да но је дат ма ли зна чај.

Од ле ка ра-ве шта ка при ве шта че њу не ма те ри јал не 
ште те суд тра жи пре ци зно из ја шња ва ње о спор ним чи-
ње ни ца ма бит ним за утвр ђи ва ње исти не о ко јој се рас-
пра вља на су ду. Ме ђу тим, за део по ста вље них пи та ња 
за кон ска ре гу ла ти ва је не пре ци зна и не по сто је усво је-
ни нор ма ти ви и про це не, или су они не пот пу ни и не-
до вољ но струч но уте ме ље ни.

Ме ди ци на и пра во су ве ли ке на уч не обла сти, ко је 
има ју за при мар ни циљ за шти ту и уна пре ђе ње жи во-
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та чо ве ка, пра те ћи га и про у ча ва ју ћи од за че ћа до не-
стан ка по след њих ле шних оста та ка.

Су сре та ње ове две ди сци пли не у обла сти не ма те ри-
јал не ште те пра ви је при мер оства ре ња тог ци ља. У 
књи зи по сто ји ве ли ки број тек сто ва из обе обла сти, чи-
ји је од нос до бро од ме рен и сва ки са сво је стра не ба-
ца све тло на ову про бле ма ти ку, те се та ко ме ди ци на 
и пра во на до пу њу ју, за др жа ва ју ћи све вре ме ком пле-
мен тар ну ре ла ци ју. 

Догађај и доживљај

Ка да се при се ти мо ре чи ро до на чел ни ка ин сти ту ци-
о нал не суд ске ме ди ци не у Ср би ји Ми ло ва на Ми ло ва-
но ви ћа да ле кар, при хва та ју ћи уло гу ве шта ка, у ства ри 
ста је из ме ђу су ко бље них стра на, ко је не би ра ју сред-
ства за оства ре ње сво јих ци ље ва, по ста је нам пот пу-
но ја сно ко ли ки је зна чај књи га по пут ове, ко је пред-
ста вља ју осло нац ве шта ци ма у аре ни суд ских спо ро ва 
у обла сти не ма те ри јал не ште те. Прак тич но нео гра ни-
чен број вр ста те ле сних по вре да са нај ра зли чи ти јим 
по сле ди ца ма, усло вља ва ју да су екс пер ти зе не ма те-
ри јал не ште те је дин стве не и ме ђу соб но раз ли чи те у 
го то во свим слу ча је ви ма, па је ва жно да се ле ка ри ма 
ве шта ци ма пру жи од го ва ра ју ћи пу то каз за до но ше ње 
објек тив ног ми шље ња. 

Књи га ко ју је са чи нио ве ли ки број ауто ра из обла-
сти ме ди ци не и пра ва (чак 45), у обим ном тек сту на 
пре ко 600 стра на, пру жа суд ско-ме ди цин ским ве шта-
ци ма баш тај ал го ри там прин ци па у овим екс пер ти-
за ма, ко ји им омо гу ћа ва да иза бе ру пра ви пут ка струч-
ној исти ни. 

Ле ка ри раз ли чи тих спе ци јал но сти и прав ни струч-
ња ци из раз ли чи тих обла сти су, сва ко из свог угла, да-
ли сво је ана ли зе ве шта че ња не ма те ри јал не ште те, без 
пре кла па ња и по на вља ња.

Нај зна чај ни ји циљ ове књи ге, да се уре ђе њем јед-
не ва жне обла сти као што је ве шта че ње не ма те ри јал-
не ште те, у на шем дру штву уна пре де про це си, ко ји до-
при но се ства ра њу обра сца ду жно сти и од го вор но сти, 
што ће за ди рект ну по сле ди цу има ти ства ра ње кли ме 
урав но те же них ме ђу људ ских од но са и ам би јен та за це-
ло куп ни, убр за ни раз вој.

Проф. Зо ран Стан ко вић у књи зи на во ди ре чи др Да-
ви да Па у ла: „Стој ус прав но, го во ри ја сно и гла сно и гле-
дај у очи оно га ко ји те ис пи ту је“, као јед ног од основ-
них по сту ла та на сту па ња ле ка ра-ве шта ка пред су дом, 
па и слу ча је ви ма ве шта че ња не ма те ри јал не ште те, а 
за шта је услов ква ли тет но оба вље но ве шта че ње и си-
гур ност ве шта ка у сво је ста во ве. Упра во за до сти за ње 
овог јед но став ног, али су штин ског ци ља нео п ход на је 
књи га, ко ја је пред на ма и ко ју ће, из тих раз ло га, ра-
до има ти сва ки струч њак из ове обла сти, би ло прав ни 
или ме ди цин ски, у сво јој би бли о те ци.

За раз ли ку од ма те ри јал не ште те ко ја на ста је објек-
тив но, не ма те ри јал на ште та на ста је у лич но сти оште-
ће ног, као по ре ме ћај пси хич ке и емо ци о нал не рав но-
те же иза зван фи зич ким бо лом, стра хом или ду шев ним 
бо лом. Сто га се мо же ре ћи да је ма те ри јал на ште та до-
га ђај а не ма те ри јал на ште та – до жи вљај. И то те жак, 
му чан, оне спо ко ја ва ју ћи.

Техничка улога новца

Фи зич ки бол има спољ не и уну тра шње узро ке. Спољ-
ни су фи зич ког, ме ха нич ког или хе миј ског по ре кла. 
Уну тра шњи су по сле ди ца бо ле сти или дру гих ор ган-
ских по ре ме ћа ја. Страх на ста је као ре ак ци ја на опа-
сност за жи вот и здра вље угро же ног или ње му бли ских 
ли ца. Мо же би ти при ма ран (кад прет хо ди штет ном до-

га ђа ју) или се кун да ран (кад сле ди штет ни до га ђај). Ду-
шев ни бол је пат ња услед: ума ње ња жи вот не ак тив-
но сти, на ру же но сти, смр ти или те шког ин ва ли ди те та 
бли ског ли ца, као и по вре де угле да, ча сти, сло бо да и 
пра ва лич но сти. 

На кна да не ма те ри јал не ште те мо же би ти на ту рал на 
и нов ча на. На ту рал на на кна да се оства ру је об ја вљи-
ва њем пре су де са ис прав ком или опо зи вом из ја ве ко-
јом је учи ње на по вре да пра ва лич но сти. Нов ча на на-
кна да, са ма по се би, не от кла ња не ма те ри јал ну ште ту. 
Она слу жи да ње ним по сред ством оште ће ни при ба ви 
при јат ност, ра дост, чул но или ин те лек ту ал но за до вољ-
ство, не би ли, ко ли ко-то ли ко, ус по ста вио пси хич ку и 
емо ци о нал ну рав но те жу ка кву је имао пре до жи вља ја 
ште те. Уло га нов ца је чи сто тех нич ка. Он са мо по ма же 
да оште ће ни от кло ни до жи вље ни по ре ме ћај пси хич-
ке и емо ци о нал не рав но те же. За то се мо же ре ћи да је 
и на кна да не ма те ри јал не ште те – до жи вљај. Али, при-
ја тан, оспо ко ја ва ју ћи, ре лак си ра ју ћи.

По што се до жи вља ва у лич но сти оште ће ног, пра во 
на нов ча ну на кна ду не ма те ри јал не ште те га си се смр-
ћу. Ме ђу тим, ако је на кна да при зна та прав но сна жном 
пре су дом или пи сме ним спо ра зу мом, она пре ла зи на 
на след ни ке, али не у функ ци ји од ште те (јер је она мо-
гу ћа са мо у лич но сти оште ће ног) не го у оп штој функ-
ци ји ко ју но вац има.

Нов ча на на кна да не ма те ри јал не ште те мо же се до су-
ди ти ако суд на ђе да окол но сти слу ча ја, а на ро чи то ја-
чи на фи зич ких бо ло ва, стра ха и ду шев них бо ло ва, као 
и њи хо во тра ја ње, то оправ да ва ју. Овај услов спре ча ва 
ко мер ци ја ли за ци ју лич них до ба ра и су зби ја лу кра тив-
но мо ти ви са не зах те ве.

Сво је вр сни ка рак тер не ма те ри јал не ште те чи ни сло-
же ним и по сту пак утвр ђи ва ња ње не нов ча не на кна де. 
У том по ступ ку зна чај ну уло гу има ју ве шта ци. Јер ни 
фи зич ки бол, ни страх, ни ду шев ни бол ни су чи ње ни-
це до ко јих су ди ја мо же да до пре вла сти тим струч ним 
зна њем. ње му је по треб на по моћ ме ди цин ских струч-
ња ка ко ји су у ста њу да ви до ве не ма те ри јал не ште те 
иден ти фи ку ју, кван ти фи ку ју и за шти те од ко мер ци-
ја ли за ци је.

У овој рет кој и ко ри сној књи зи на ла зе се при ло зи 
еми нент них струч ња ка: оп ште, ор то пед ске, ва ску лар-
не, мак си ло фа ци јал не, орал не, пла стич не и ре кон-
струк тив не хи рур ги је, тра у ма то ло ги је, ви лич не ор то-
пе ди је, не у роп си хи ја три је, ме ди цин ске пси хо ло ги је, 
ин тер не ме ди ци не, суд ске ме ди ци не, ме ди ци не ра да, 
фи зи кал не ме ди ци не, хи пер ба рич не ме ди ци не, кар-
ди о ло ги је, оф тал мо ло ги је, ото ри но ла рин го ло ги је, ги-
не ко ло ги је, уро ло ги је, фи зи о ло ги је, пне у моф ти зи о ло-
ги је и ток си ко ло ги је. 

За сту пље ност ско ро свих ме ди цин ских обла сти го-
во ри о сло је ви то сти, сло же но сти и суп тил но сти не ма-
те ри јал не ште те, што је и ра зу мљи во ако се има у ви ду 
да та ште та и ње на на кна да при па да ју – ви ше ду ху не-
го те лу, ви ше пси хи не го ма те ри ји, ви ше емо ци ји не-
го кон сти ту ци ји.

У књи зи су и при ло зи углед них су ди ја. Од су да за ви си 
да ли ће на лаз и ми шље ње ве шта ка ући у чи ње нич ни 
суп страт пре су де или не ће. Ако у њи ма има ма на, суд 
ће на ло жи ти њи хо во от кла ња ње са слу ша њем ве шта-
ка или од ре ђи ва њем но вог ве шта че ња. Ту су и при ло-
зи уни вер зи тет ских про фе со ра пра ва. Без њих и док-
три нар ног уоп шта ва ња, суд ско ме ди цин ско ве шта че ње 
не ма те ри јал не ште те не би би ло це ло ви то.

Књи га је на ва шем сто лу. 

Проф. др сци. мед. алек сан дар а. јо ва но вић
спец. не у роп си хи ај три је и суд ске пси хи ја три је

Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду
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С
то јан Бер бер ро ђен је у из бе гли штву, 1942. го ди-
не у Ви но ра чи, крај Ја го ди не.У Ста ни ши ћу за вр-
ша ва основ ну шко лу, а по том на ста вља гим на-
зиј ско шко ло ва ње у Сом бо ру. Сту ди је ме ди ци не 

окон чао је 1966. го ди не на Ме ди цин ском фа кул те ту у 
Бе о гра ду, где је по том спе ци ја ли зи рао ин тер ну ме ди-
ци ну, ма ги стри рао из кар ди о ло ги је и на кра ју док то-
ри рао. Ра дио је у Сом бо ру Де чи јем дис пан зе ру, Оп штој 
прак си гра да, у Слу жби ме ди ци не ра да, на Ин тер ном 
оде ље њу Оп ште бол ни це, а на кон то га је на ста вио про-
фе си о нал ну ка ри је ру као на чел ник Дис пан зе ра за кар-
ди о ва ску лар не бо ле сти, при ко ме је осно вао и Кућ ну 
не гу и по моћ у ку ћи. 

Био је на став ник у Сред њој ме ди цин ској шко ли, а 
по том у Пе да го шкој ака де ми ји, ка да је иза бран и за 
ре дов ног про фе со ра Учи тељ ског фа кул те та на пред-
ме туШкол ска хи ги је на са еко ло ги јом. Од ме ди цин ских 
де ла по себ но су му зна чај не мо но гра фи је Кар ди о ло ги
ја у Бе о гра ду и Исто ри ја сом бор ског здрав ства, те уџ бе-
ни ци за сту ден те Школ ска хи ги је на и Еко ло ги ја. 

Го ди не 2008. иза бран је за ван ред ног чла на Ака де ми је 
ме ди цин ских на у ка. Члан је Удру же ња књи жев ни ка Ср-
би је и Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не, а у два на вра-
та био члан управ ног од бо ра ДКВ. Пи ше пе сме, при че, 
дра ме и ро ма не. За тро том ни ро ман Три фу не ја до био 
је пре сти жну на гра ду Ми лош Цр њан ски за 2002/2003. 
го ди ну. Ба вио се ак тив но и дру штве но-по ли тич ким ра-
дом: био је и пот пред сед ник вој во ђан ског Из вр шног ве-
ћа за здрав ство, про све ту, кул ту ру и на у ку. До бит ник је 
Ок то бар ске на гра де гра да Сом бо ра, Искре кул ту ре Вој
во ди не, На гра де Дру штва ле ка ра Вој во ди не и ор де на 
Ње го ша Ре пу бли ке Срп ске.

– На кон основ не шко ле, под стак нут књи га ма Ми лу-
ти на Ми лан ко ви ћа, же лео сам да сту ди рам атом ску 
фи зи ку – се ћа се про фе сор Бер бер. Као гим на зи ја лац 
био сам и уред ник омла дин ског ли ста „По крет“. За ма-
тур ски рад на пи сао сам ро ман ко ји је на гра ђен на кон-
кур су ре пу блич ког Са ве за омла ди не. Би ло ми је не ка-
ко пред о дре ђе но да сту ди рам књи жев ност. Ме ђу тим, 
ка ко то не рет ко би ва мла ди ћи у тим го ди на ма има ју 
ви ше број на ин те ре со ва ња и ме не је при вла чи ла тај-
на жи во та у свом еле мен тар ном ви ду, али и фи ло зоф-
ско по и ма ње чо ве ка, па сам, на кон ду гог пре ми шља-
ња и раз го во ра са ро ди те љи ма и про фе со ри ма, упи сао 
ме ди ци ну, на да ју ћи се да ћу се жи вот ној тај ни при ма-

ћи бли же, а да ћу се књи жев ним ра дом мо ћи ба ви ти и 
на да ље, она ко ка ко је то ве ро ват но за ми шљао и мла-
ди Ми лош Цр њан ски ка да је у Бе чу за по чео не у спе шне 
сту ди је ме ди ци не с уве ре њем да је ле кар ски по зив пе-
сни ку нај до стој ни ји. Та ко се и зго ди ло, па сам пе снич-
ки за нат из о штра вао са бу ду ћим успе шним ле ка ри ма, 
ме ђу ко ји ма су се ис ти ца ли Бра ти слав Маг дић, да нас 
ува же ни не у роп си хи ја тар и пу ков ник, и Џе ма ил По-
ља ко вић, про фе сор уни вер зи те та.

Бер бер је сту ди је за вр шио на вре ме и ме ђу пр ви ма у 
сво јој ге не ра ци ји. Вра тио се у Сом бор и за по чео да ра-
ди где му је би ло од ре ђе но, а не где бих хтео. 

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ 
ПРО ФЕ СОР СТО ЈАН БЕР БЕР – ЛЕ КАР И КњИ ЖЕВ НИК

Радозналост је извор 
свега стваралачког

НИ САМ ЧУО ДА ЈЕ НЕ КО бИО УСПЕ шАН У ПО СЛУ КО ЈИ НЕ ВО ЛИ: МО ЖЕ ГА, НА РАВ НО, 
зА НАТ СКИ ОбА ВљА ТИ зА ВИД НО, АЛИ НЕ ПО СТИ ЖУ СЕ НИ КАД Из У зЕТ НИ РЕ зУЛ ТА ТИ. 

МУ КА ЈЕ РА ДИ ТИ шТО СЕ НЕ ВО ЛИ, А СРЕ ћА ЈЕ УЖИ ВА ТИ У ОДА бРА НОМ РА ДУ. 
ПА КА ДА СЕ УМО РИш У ЈЕД НОЈ ВР СТИ АН ГА ЖМА НА, ДРУ ГИ АН ГА ЖМАН 

ТИ ДО ЛА зИ КАО ОД МОР, КАО РЕ ЛАК СА ЦИ ЈА

Књига о Милошу
Црњанском

Округли сто на Педагошком факултету у Сомбору
о књижевном делу Сто јана бер бера

Проф. др Сто јан бер бер
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– И ту сам се дво у мио. Пр во бит но же лео да фрој дов-
ски из у ча вам не у роп си хи ја три ју, ко ја ми је обе ћа ва-
ла ду бље про ни ца ње у чо ве ко ву ду шу, у област сва ком 
пи сцу за ни мљи ву, али ме је де ли мич но спре чио и Цр-
њан сков „слу чај ко ме ди јант“ да уђем у пред со бље већ 
обе ћа не на у ке, па сам кре нуо у област не ка да шње „кра-
љи це ме ди ци не“, а по том, ка ко је и ред, пре ма кар ди-
о ло ги ји, од но сно пре ма ср цу, том мо то ру жи во та, ко ји 
сто ји као пре крет ни ца на гра ни ци би ћа и не би ћа, а у 
ко ме, пре ма ве ро ва њу ста рих на ро да, пре би ва и са ма 
ду ша чо ве ко ва. Па сам ра дио пре под не као спе ци ја-
ли зант у бол ни ци, а по под не у ам бу лан ти оп ште прак-
се, све док ни је тре ба ло по ћи на кли ни ку – об ја шња ва 
наш са го вор ник. 

На Ин тер ној кли ни ци „Б“, где слу ша чу ве не про фе со ре 
Бо жу Ђор ђе ви ћа, Вла да на Јо си по ви ћа, Срећ ка Не дељ ко-
ви ћа и дру ге при пад ни ке бе о град ске кар ди о ло шке шко-
ле схва тио да је кар ди о ло ги ја и ње го во опре де ље ње. 

– За то ни је ни чуд но да сам и ма ги стри рао на те ми 
о пре во ђе њу фи бри ла ци је прет ко мо ра у си ну сни ри-
там ки ни ди ном и бе та-бло ка то ри ма и да сам по том и 
док то ри рао на те ми о бе о град ској кар ди о ло шкој шко-
ли пред ко ми си јом ко ју су чи ни ли про фе со ри Вла дан 
Јо си по вић, Срећ ко Не дељ ко вић и Ве ра Га ври ло вић. И 
да сам по том у Сом бо ру раз вио и мо де ран Дис пан зер 
за кар ди о ва ску лар не бо ле сти, ко ји је по стао и оглед на 
уста но ва у Ср би ји, а ко ји је имао че ти ри од се ка: ку ра-
тив ни, пре вен тив ни, ди јаг но стич ки и ад ми ни стра тив-
но-ста ти стич ки, а ко ји у овом об ли ку, на жа лост, ви ше 
не по сто ји.

От куд иде ја да осну је те при Дис пан зе ру и Слу жбу кућ
не не ге и по мо ћи у ку ћи?
Ср ча ни бо ле сни ци су че сто и ста ри и те шки. И не са-

мо они. Схва тио сам да је мно го лак ше и бо ље, и за њих 
и за ме ди цин ску слу жбу, да се слу жба при мак не к њи-
ма, не го да се они му че да до слу жбе до ђу. А ис ку ства 
су би ла ма ла: је ди но смо мо гли да не што ви ше на у чи-
мо од Бе о гра да и од про фе со ра Ни ко ле Вој во ди ћа. Ни 
не ки ле ка ри ни су би ли при вр же ни тој иде ји. Па смо 
кре ну ли са оби ла ском па ци је на та са мо са јед ном док-
тор ком и јед ном ме ди цин ском се стром, да би смо убр зо 
за по сли ли не ко ли ко ле ка ра и пра те ће ме ди цин ско осо-
бље, па и со ци јал ног рад ни ка, фи зи о те ра пе у та и ге рон-
то до ма ћи це и оства ри ли са вре ме ну кон цеп ци ју кућ ног 
ле че ња и кућ не не ге, укљу чу ју ћи и ле ка ре-спе ци ја ли-
сте, због че га су на ши нај те жи бо ле сни ци, не по крет ни 
или те шко по крет ни, до би ја ли ско ро све ме ди цин ске 
услу ге у свом до му.

Та ко ор га ни зо ва ни Кар ди о ва ску лар ни дис пан зер и 
Кућ на не га, са сво јих три де се так рад ни ка, успе шно су 
при ве ли кра ју и три ва жна ме ди цин ска сим по зи ју ма, 
на ко ји ма су уче ство ва ли број ни струч ња ци, ме ђу њи-
ма и ува же ни уни вер зи тет ски на став ни ци, као што су 
Пе тар Ко ро ли ја, Срећ ко Не дељ ко вић, Ми хај ло Здрав ко-
вић, Мла ден Да ви до вић, Ни ко ла Вој во дић, Ни но слав 
Ра до ва но вић, Љу бо мир Ха џи-Пе шић, Ми о драг Осто јић, 
То ми слав Ка жић, Ла зар Леп ша но вић, Рај ко Игић, До-
бри во је Зе че вић, Не вен ка Рон че вић, Ми ро сла ва Кри-
сто фо ро вић-Илић, Па вле Ко ва че вић, Све то мир Бо ја-
нин, Јо ван Бу ке лић и дру ги.

На пи са ли сте не ко ли ко књи га из исто ри је ме ди ци
не, а до при не ли сте да се по диг не и не ко ли ко спо ме
ни ка зна ме ни тих ле ка ра, па и књи жев ни ка. От куд 
то ин те ре со ва ње?

– Ни шта не по чи ње од нас. А зна на је до бро сен тен-
ца да је по треб но да пре ва зи ђе мо учи те ље да би смо им 
би ли рав ни. За то сам и ис тра жи вао бе о град ску кар ди-
о ло шку шко лу, ко јој и сам при па дам, и на кра ју, по сле 
док тор ске ди сер та ци је, об ја вио у Ма ти ци срп ској мо-
но гра фи ју „Бе о град ска кар ди о ло ги ја“, ко ја је пре глед 
не са мо би о гра фи ја зна чај них кар ди о ло га, не го и ди-
јаг но стич ких и те ра пиј ских по сту па ка. По том сам ис-
тра жи вао и исто ри ју ор га ни зо ва не сом бор ске здрав-
стве не слу жбе, од ње них за че та ка у 18. ве ку до по чет ка 
но вог ми ле ни ју ма, па се у књи зи, ко ју је та ко ђе об ја ви-
ла Ма ти ца срп ска, на ла зе и би о гра фи је зна чај них ле-

Пе сме су ми ушле у два де се так збор ни ка и ан то ло ги ја, 
на гра ђе ни ро ман „три фу не ја“, са при чом о кра ји шни ци-
ма то ком 20. ве ка све до па да ре пу бли ке срп ске кра ји не 
1995. го ди не, био је у ши ром из бо ру за „Ни но ву“ на гра-
ду, а ро ман „зеб ња“, о кра ји шкој по ро ди ци Ла за ра се ку-
ли ћа у ма ке до ни ји из ме ђу два свет ска ра та, ула зио је у 
ужи из бор за на гра ду дру штва књи жев ни ка вој во ди не 
и ви та ло ву на гра ду.

за па же на је и дра ма „Ла мент“ о жи во ту и смр ти ми-
ло ша Цр њан ског, као и мо но гра фи ја слич не те ма ти ке 
„Цр њан ски – про ле го ме на за па то гра фи ју“. ан то ло ги ја 
на род них ју нач ких пе са ма, као и кра ји шких ју нач ких 

пе сма, обо га ће не оп шир ним азбуч ни ком то по граф ских 
име на и лич но сти, до бро су при хва ће не од чи та лач ке пу-
бли ке. ако успем бла го вре ме но да сре дим и свој оп ши-
ран днев ник ко ји сам во дио док сам се ба вио дру штве-
но-по ли тич ким ра дом у вре ме рас па да ју го сло вен ске 
др жа ве, за о кру жи ћу свој књи жев ни опус, па ћу, на дам 
се, има ти вре ме на да од го не там да ли је тач на ми сао до-
бри це Ћо си ћа: што је чо век моћ ни ји, ње го ва про паст је 
из ве сни ја. од но сно: да ли је и наш жи вот и свет око нас 
са мо илу зи ја, с об зи ром да нас по сле ми ли јар ди го ди на 
че ка но ви пр во бит ни пра сак и на ста нак не ких дру гих а 
про ла зних ци ви ли за ци ја.

ДА ЛИ ЈЕ НАш ЖИ ВОТ И СВЕТ ОКО НАС СА МО ИЛУ зИ ЈА

Са др Владимиром Јокановићем у Руском дому
у београду приликом омажа Чехову
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ка ра, али и исто ри ја оде ље ња и слу жби и ана ли за кре-
та ња по је ди них епи де миј ских бо ле сти. 

И за то је ја сно по ка за но да је у Сом бо ру зна ме ни ти 
др Кон стан тин Пеј чић на пи сао јед ну од пр вих књи-
га Ву ко вим је зи ком „Ру ко во ди тељ к из гу бље ном здра-
вљу“ и да је др Ми лан Јо ва но вић Ба тут у Сом бо ру по чео 
да штам па и уре ђу је свој лист „Здра вље“ као ле кар ске 
по у ке за на род, а да је плод ну ле кар ску ка ри је ру ов де 
оства рио и др Ра ди вој Си мо но вић, ле кар ре не сан сног 
ти па, чи ји су ра до ви по зна ти и у пла ни нар ству, ет но-
гра фи ји, ге о гра фи ји, исто ри ји и књи жев но сти, а ко ји је 
оста вио ва жне за пи се и о пе сни ку Ла зи Ко сти ћу, с ко-
јим се и дру жио, због че га сам и ода брао Си мо но ви ће-
ве ра до ве и сме стио их у књи гу „Чо век из над све га“ – 
об ја шња ва Сто јан Бер бер. 

На рав но, та ко чу ве ни ле ка ри за слу жи ли су да им се 
по да ре и спо ме ни ци, па је др Вла ди мир Јо ка но вић, сто-
ма то лог, ва јар и књи жев ник, оства рио успе шне би сте 
Кон стан ти на Пеј чи ћа и Ба ту та, а ва јар Ду шан Бо жо-
вић би сту Ра ди во ја Си мо но ви ћа. А по што сам као пот-
пред сед ник вој во ђан ске вла де био у си ту а ци ји да под-
сти чем по ди за ње спо ме ни ка зна ме ни тим лич но сти ма 
и обе ле жа ва ње зна чај них го ди шњи ца, до при нео сам, 
скром но, да се по ста ви би ста Ми ле ве Ма рић у Ка ћу, 
Ми ло ша Цр њан ског на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но-
вом Са ду, да по зна ти ва јар Јо ван Сол да то вић ура ди би-
сту вој нич ком во ђи срп ског на род ног по кре та 1848. го-
ди не Ђор ђу Стра ти ми ро ви ћу, да се обе ле жа ва Мај ска 
скуп шти на срп ског на ро да у Срем ским Кар лов ци ма 
1848. го ди не и од лу ка На род на скуп шти не Ср ба, Бу ње-
ва ца и дру гих Сло ве на о при са је ди ње ну Вој во ди не Ср-
би ји 1918. го ди не, као и да се уста но ви пу бли ци стич ка 
на гра да име ном „Све то зар Ми ле тић“. 

– По себ но за до вољ ство у ис тра жи вач ком ра ду имао 
сам ка да сам уста но вио да де спот Сте фан Ла за ре вић 
ни је умро од ср ча ног уда ра, ка ко су пи са ли на ши во-
де ћи исто ри ча ри, не го од мо жда ног, као и да за го нет на 
смрт ца ра Уро ша оста је и да ље нео д го нет ну та јер чи-
ње ни ца да је умро по сле свог „уби це“ кра ља Ву ка ши на 
не мо ра, за суд ског ве шта ка, да зна чи да краљ ни је ца-
ра сма као, с об зи ром да је до бро по зна то да суб ду рал-
ни хе ма том, ако би на стао удар цем бу здо ва на у гла ву, 
мо же да од ло жи смрт.

Сто јан Бер бер је имао успе шну про фе си о нал ну ка ри-
је ру ле ка ра и про фе со ра уни вер зи те та, ле че ћи и де лу ју-
ћи пре вен тив но, пре да ва ју ћи и пи шу ћи уџ бе ни ке за сту-
ден те, а да при том ни је за не ма рио ни бе ле три сти ку.

Ка ко сте успе ва ли да се до ка зу је те на та ко два ве
ли ка по ља људ ске уме шно сти и шта по себ но из два
ја ти у свом књи жев ном ра ду?
Као што се зна, успех у мно го ме за ви си од љу ба ви ко-

ју има те пре ма по слу, на уч ном, умет нич ком, за нат ском 
или би ло ко јем дру гом. Ни сам чуо да је не ко био успе-
шан у по слу ко ји не во ли: мо же га, на рав но, за нат ски 
оба вља ти за вид но, али не по сти жу се ни кад из у зет ни ре-
зул та ти. Му ка је ра ди ти што се не во ли, а сре ћа је ужи-
ва ти у ода бра ном ра ду. Па ка да се умо риш у јед ној вр-
сти ан га жма на, дру ги ан га жман ти до ла зи као од мор, 
као ре лак са ци ја. И та ко на из ме нич но, без за си ће ња. Ме-
ни је бе ле три сти ка и од мор и за до вољ ство. Че тр де се так 
књи га и књи жи ца је опус ко јим сам за до во љан. До шао 
сам до са зна ња да по твр ђу јем из ре че ну ми сао да тре-
ба уме ти и ста ти. Али, као што већ ре ко ше па мет ни ји 
од нас: шта би би ло без људ ске ра до зна ло сти, од но сно 
без чи на ка да је Ева убра ла за бра ње но во ће и по ну ди-
ла га Ада му? Радозналост је, да кле, из вор све га ства ра-
лач ког, па и у ме ди ци ни и у књи жев но сти, а ме ни она, 
као што се мо же при ме ти ти, ни је не до ста ја ла. 

 Прим. др На да ра дан-ми ло ван чев

СПО МЕ НИК ЛА зИ КО СТИ ћУ
– ан га жо ва но сам пи сао и пле ди рао да се у сом бо ру по-
диг ну спо ме ни ци пи сци ма Ла зи ко сти ћу и вељ ку Пе-
тро ви ћу и сли ка ру ми ла ну ко њо ви ћу, па је ове го ди не, 
по ста вљен у цен тру гра да, чи ни ми се успе шно ре а ли-
зо ван, спо ме ник пе сни ку Ла зи ко сти ћу, па и пут ни ци 
на мер ни ци мо гу по се де ти на клу пи на ко јој се ди и сам 
пе сник. На дам се да ће на ред них го ди на сом бор би ти 
обо га ћен и спо ме ни ци ма вељ ку Пе тро ви ћу, том ма гу 
при по ве да ња, и вр хун ском сли ка ру ми ла ну ко њо ви ћу, 
чи ме ће, уз по ста вља ње та бли на ку ће зна ме ни тих љу-
ди, овај град про све те и кул ту ре по ста ти срп ска ју жна 
сент ан дре ја.

ЛАЗА КОСТИЋ У КРУШЕДОЛУ

наслонио лаза костић
у крушедолу
русу главу на руке
подбочио се длановима
држи отежалу мисао
држи своје године

долазе калуђери
прилази игуман
зову лазу на ручак
на починак
на тихе молитве

ништа не одбија лаза костић
хода за монасима
глув и слеп
са главом међу длановима
са француским дневником 
посред чела

а нико не види
да лазину главу придржава ленка
та сенка
бледа и витка
прозрачна и млада
придошла из сна 
из давног лета
дозвана лазиним стихом
са оног света

(1996)
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ЈА ПАН ЦИ 
ПО КЛО НИ ЛИ 
МА МО ГРАФ

за је Чар – Ја пан ски ам ба са дор у Ср би ји, То шио Цу но-
за ки, пре дао је Здрав стве ном цен тру у За је ча ру ма мо-
граф ску је ди ни цу за ра но от кри ва ње ра ка дој ке, дар 
ове при ја тељ ске зе мље.

Цу но за ки је на гла сио да су Ја пан и Ја пан ска аген ци-
ја за ме ђу на род ну са рад њу, на за хев Ре пу бли ке Ср би-
је, спро ве ли ис тра жи ва ње у окви ру на ци о нал ног про-
гра ма „Ср би ја про тив ра ка“, на осно ву ко га је Вла да 
Ја па на одо бри ла до на ци ју Ср би ји укуп не вред но сти 
5,8 ми ли о на евра, за на бав ку два ди ги тал на и 30 ана-
лог них ма мо гра фа за 39 здрав стве них уста но ва, ме ђу 
ко ји ма је и Здрав стве ни цен тар у За јеча ру.

Осим ма мо гра фа, За је чар ци су од Ја па на ца до би-
ли и ко мо ру за су во раз ви ја ње фил мо ва, не га то скоп 
и ЦР си стем, од но сно ком плет ну ма мо граф ску је ди-
ни цу, по треб ну за ра но от кри ва ње ра ка дој ке.

Од 2000. го ди не, Ја пан је Ср би ји до ни рао бли зу 200 
ми ли о на евра, од че га за здрав ство око 22 ми ли о на 
евра. Ам ба са дор Цу но за ки за хва лио је Ср би ји и срп-
ском на ро ду на по мои ко ју су упу ти ли на ро ду Ја па-
на на кон ка та стро фал ног зе мљо тре са.

КА КО Из ЛЕ ЧИ ТИ 
КО РУП ЦИ ЈУ 

У зДРАВ СТВУ
бе о Град – Ди рек тор ка Фар ма це ут ске ко мо ре Ср би је 
Дра га на Јо ва но вић из ја ви ла је да би тре ба ло обез бе-
ди ти ве ћа фи нан сиј ска сред ства ко ји ма ће се по кри-
ва ти тро шко ви ле че ња и на бав ке ле ко ва па ци је на та - 
да се не би отва ра ла мо гућ ност за ко руп ци ју.

На Тан ју го вом окру глом сто лу „Има ли ле ка про-
тив ко руп ци је у здрав ству“, Драгана Јо ва но вић је ре-
кла да је ве ли ки про блем на шег здрав стве ног си сте ма 
не ус кла ђен ни во по тро шње ле ко ва са сред стви ма ре-
пу блич ког за во да ко ја су на рас по ла га њу. Ни во сред-
ста ва ко ја су на рас по ла га њу раз ли ку је се од ни воа 
по тро шње, а та раз ли ка да је мо гућ ност за кор пу ци ју, 
ука за ла је она, до да ју ћи да здрав стве ни си стем не ма 
нов ца да фи нан си ра све тро шко ве па ци је на та – ко ји 
има ју ве ли ка пра ва.

„Тре ба ло би или огра ни чи ти та пра ва, јер јед но став-
но са ово ли ко нов ца не мо же мо све да ис фи нан си ра-
мо, или да се на ђу не ка сред ства, да се то фи нан си ра 
на дру ги на чин“, ре кла је Јо ва но вић.

При ме ћу ју ћи да је по ве ћа ва ње пар ти ци па ци је не-
по пу лар но, она је ипак за кљу чи ла да би би ло бо ље да 
„сви пла ти мо по ма ло“. Кор пу ци ја у окви ру здрав ства 
не мо же по сма тра ти не за ви сно, ни ти се мо же по сма-
тра ти као „не ка епи де ми ја“ и ле чи ти са мо у јед ном 
окру же њу, ука за ла је Јо ва но вић.

„Ако ће те да је ле чи те, ле чи те је у це лом си сте му у 
ко ме сви уче ству ју – и па ци јен ти ко ји да ју нешто и 

они ко ји омо гу ћа ва ју да бу де те у си ту а ци ји да да те 
или да при ми те не што“, ре кла је Јо ва но вић. По ње ном 
ми шље њу, ако дру штво ни је спрем но на то, „са мо ће мо 
пре та ка ти ’ин фек ци ју’ са јед ног ме ста на дру го“.

Ди рек тор Кли нич ког цен тра Ср би је Ђор ђе Ба јец ис-
та као је да би ле ка ри и здрав стве ни рад ни ци тре ба ло 
да пре не су сво јим па ци јен ти ма да се у здрав стве ним 
уста но ва ма „ни шта не пла ћа“. „Пла ћа се са мо оно што 
је пред ви ђе но до пун ским ра дом, али то не ма ни ка кве 
ве зе са здрав стве ним оси гу ра њем, пла ћа се пар ти ци-
па ци ја, али то не ма ни ка кве ве зе са ми том или ку-
по ви ном не че га што евен ту ал но не ма у тој уста но ви“, 
ка те го ри чан је Ба јец. Он је ка зао да Кли нич ки цен тар 
по сту па мак си мал но ра ци о нал но и да но ви ле ко ви 
до ђу до па ци је на та, ко ји ни су ус кра ће ни ни у јед ном 
тре нут ку. Ба јец је оце нио да ви ше не ма си ту а ци ја од 
пре пет – шест го ди на да ле кар па ци јен та вра ти и ка-
же му да од ре ђе ног сред ства за ле че ње не ма, а ис по-
ста ви се да то га има, али се чу ва за не ког дру гог.

„Ако то га има, мо жда по сто ји спо ра дич но, али то 
ула зи у сфе ру ко руп ци је“, упо зо рио је Ба јец, до да ју-
ћи да је то оно што се ра ди иза за тво ре них вра та, што 
ни ко не мо же да зна, па ни по ли ци ја. „Ми мо ра мо да 
бу де мо усме ре ни ка то ме да на ше па ци јен те на у чи-
мо да, ако им се де си та ко не што, у ро ку од пет ми ну-
та ре ше про блем, или у цен трал ној апо те ци ко ја ра-
ди 24 са та, или да до ђу код ме не на вра та.

Та ко би сва ки ди рек тор сва ке здрав стве не уста но ве 
тре ба ло да се по на ша.“ Ба јец је до дао да се па ци јен-
ти Кли нич ног цен тра нај че шће жа ле на усло ве, ам-
би јент и не љу ба зност осо бља.

Ле кар спе ци ја ли ста за сло бод но тр жи ште Ми ле на 
Ја у ко вић ис та кла је да ин си сти ра на то ме да ле ка ри 
бу ду сло бод ни у про фе си ји, да би сва ки од њих мо гао 
да се бо ри за по сту ла те про фе си је. Ја у ко вић је ка за ла 
да се па ци јен ти жа ле да не ма ле ко ва, да су сни ма ња 
ске не ри ма и маг нент ном ре зо нан цом про блем, али 
да она сма тра да код па ци је на та вла да страх да ли ће 
не ко бри ну ти о њи ма.

„Жа ле се на пла ћа ња. Пи та ју да ли мо ра ју ле ка ра да 
ча сте, а ја го во рим да док то ри ни су кел не ри и да је то 
вре ђа ње до сто јан ства док то ра“, за кљу чи ла је она.

ЕДУ КА ЦИ ЈА 
зА ПРИ МЕ НУ 

ТЕ ЛЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ
вр ШаЦ – У Вр шцу је одр жан дво днев ни скуп за еду ка-
ци ју ме ди цин ског осо бља за укљу чи ва ње у рад мре же 
за те ле ди јаг но сти ку и те ле кон сул та ци је, ко ме при су-
ству је пе де се так уче сни ка. Ово је је дан од пр вих ко-
ра ка у ре а ли за ци ји про јек та пре ко гра нич не са рад ње 
Ср би је и Ру му ни је, под на зи вом „ Раз ви ја ње мре же за 
те ле ди јаг но сти ку и те ле кон сул та ци је у здрав стве ним 
ин сти ту ци ја ма а у скло пу ИПА про гра ма.“

Во де ћи парт нер про јек та је оп шта бол ни ца Вр шац. 
Дру ги парт нер из Ср би је је дом здра вља Жи ти ште а 
пре ко гра нич ни парт нер из Ру му ни је је жу па ни ска 
бол ни ца за ур гент на ста ња из Ре ши це. Укуп на вред-
ност про јек та је ми ли он 148.000 евра.

ве сти, иН Фор ма Ци је из ве Шта ји  >>>
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Циљ про јек та је да се ус по ста ви пре ко гра нич на те-
ле ди јаг но стич ка и те ле кон сул та ци ска мре жа, као са-
вре ме ни си стем ко му ни ка ци је пре ко ко га ће се ле ка ри 
вр шач ке и ре шич ке бол ни це ме ђу соб но кон сул то ва-
ти око ди јаг но сти ке и оста лих ви до ва ле че ња па ци-
је на та. 

Ова кав при ступ па ци јен ти ма до при не ће ква ли тет-
ни јој здрав стве ној за шти ти гра ђа на са обе стра не гра-
ни це. На ра ди о ни ци у Вр шцу пре да ва чи су би ли ма-
ђар ски струч ња ци за са вре ме ну тех но ло ги ју ко ји ће 
срп ске и ру мун ске ле ка ре упу ти ти ка ко да ко ри сте тех-
ни ку те ле кон сул та ци ске мреже. Про је кат тре ба да за-
жи ви до кра ја ове го ди не.

зА ЈЕЧАР ЦИ 
ДО бИ ЛИ СА ВЕТ НИ КА 

зА ПРА ВА У 
ОбЛА СТИ зДРАВ СТВА
за је Чар – Гра ђа ни За је ча ра до би ли су прав ног са вет-
ни ка за пра ва у обла сти здрав стве не за шти те на ни воу 
ло кал не са мо у пра ве, у окви ру пи лот про јек та ДИЛС-а, 
пи лот про јек та за пру жа ње уна пре ђе них услу га на ло-
кал ном ни воу ко ји Ми ни стар ство здра вља спро во ди 
у де вет гра до ва и оп шти на Ср би је.

Ка ко је но ви на ри ма ре кла ру ко во ди лац про јек та Та-
тја на Ба јић, ра ди се о но вој услу зи у обла сти за шти те 
пра ва па ци је на та, ко ја је уве де на због мно го број них 
при ту жби гра ђа на да ни су до вољ но ин фор ми са ни о 
сво јим пра ви ма.

„Реч је о пи лот про јек ту ко ји тра је шест ме се ци и ако 
по ка же да су гра ђа ни њи ме за до вољ ни и да има ефе-
ка та, про ши ри ће се на це лу Ср би ју“, на ја ви ла је Ба јић 
и ис та кла да је Ми ни стар ство здра вља обез бе ди ло за-
је чар ској бол ни ци 96.000 ди на ра за на бав ку 118 ра чу-
на ра, 56 штам па ча и се дам сер ве ра, као и 100.000 евра 
за ку по ви ну софт ве ра. До му здра вља у За је ча ру упла-
ће но је и 40.000 евра за на бав ку ра чу нар ске опре ме и 
још 20.000 евра за дру ге ра до ве и опре му.

„За је чар ски Здрав стве ни цен тар би ће за не ко ли ко 
ме се ци пр ви цен тар у Ср би ји ко ји ће би ти пот пу но ра-
чу нар ски опре мљен и умре жен, што ће знат но олак-
ша ти рад ле ка ра и ме ди цин ског осо бља и омо гу ћи ти 
па ци јен ти ма да до би ју бр жу и ква ли тет ни ју услу гу“, 
ре као је ди рек тор Здрав стве ног цен тра, др Ста ни слав 
Та дић.

Ак тив но сти на за шти ти пра ва па ци је на та Ми ни-
стар ство здра вља Ср би је спро во ди од 2002. го ди не, а 
не ке др жа ве то већ чи не 30 до 40 го ди на. Гра ђа ни до 
са да ни су би ли за до вољ ни и сма тра ју да до са да шњи 
за штит ни ци пра ва па ци је на та не мо гу би ти објек тив-
ни за то што ра де при здрав стве ним уста но ва ма.

Са да ће до би ти прав ног са вет ни ка на ло кал ном ни-
воу и мо гућ ност да лак ше са зна ју ко ја су њи хо ва пра-
ва и ка ко да их оства ре као па ци јен ти“, на гла си ла је 
Иве тић и до да ла да се при ту жбе од но се пре све га на 
ло шу ко му ни ка ци ју из ме ђу па ци је на та и ле ка ра, на 
услу ге из обла сти оси гу ра ња, пар ти ци па ци је, ре жим 
из да ва ња ле ко ва и на дру ге услу ге.

Пи лот про је кат за пру жа ње уна пре ђе них услу га на 
ло кал ном ни воу – ДИЛС, осим у За је ча ру, спро во ди се 
и у Вла со тин цу, Ва ље ву, Ади, у Бе лој Па лан ци, План-
ди шту, Ива њи ци, Ру ми и Кла до ву.

ПОЛ ВИН КЕ ПРЕД СЕД НИК ЕВРОП СКЕ 
МРЕ ЖЕ ЗА БОР БУ ПРО ТИВ ПРЕ ВА РЕ 

И КО РУП ЦИ ЈЕ У ЗДРАВ СТВУ

КО РУП ЦИ ЈА 
У СРбИЈИ У 

„зАТВОРЕНОМ 
СИСТЕМУ”

бе о Град – Ко руп ци ја у здрав стве ном си сте му у Ср би-
ји има спе ци фич ну при ро ду, јер је ин сти ти ци о на ли-
зо ва на и раз ви ја се у „хер ме тич ком си сте му“, а сма тра 
се да око 2, 5 ми ли о на љу ди па ти од ње них не га тив них 
ефе ка та, на вео је пред сед ник Европ ске мре же за бор бу 
про тив пре ва ре и ко руп ци је у здрав ству Пол Вин ке.

„Ин сти ту ци о на ли за ци ја ко руп ци је у здрав ству и 
њен раз ви так у за тво ре ном си сте му још ви ше отежа-
ва ју бор бу про тив ње, ко ја тре ба да бу де је дан од нај-
ва жни јих при о ри те та сва ке зе мље“, ука зао је Вин ке 
на окру глом сто лу „Ко руп ци ја у здрав ству и про цес 
евро ин те гра ци је Ср би је“.

Вин ке је ис та као да „ка та стро фа лан ефе кат на здрав-
стве ни си стем у Ср би ји има ју не фор мал ни об ли ци 
пла ћа ња“, од но сно, до дат ни об ли ци пла ћа ња за здрав-
стве не услу ге ко је тре ба да бу ду бес плат не.

Део та квих пла ћа ња је ин сти ту ци о на ли зо ван и по-
стао фор ма лан, об ја снио је он и до дао да то има лош 
ефе кат на по ро дич ни бу џет јер се, ка ко је на вео, чак 
40 од сто тих сред ста ва ко ри сти за пла ћа ње  ани сти-
ту ци о нал них здрав сте них услу га.

Спе ци фич но за здрав стве ни си стем у Ср би ји је и то 
што се не е фи ка сност у јав ном си сте му здрав ства на-
мер но ин сти ту ци о на ли зу је, ка ко би при ват ни сек тор 
имао ко ри сти од то га, што, пре ма Вин ке о вим ре чи ма, 
опет има не га тив ну по сле ди цу по па ци јен те.

Бор ба про тив ко руп ци је те жак је про цес за све оне 
ко ји од лу че да се упу сте у то, ре као је Вин ке, али она 
мо ра би ти при о ри тет. У Ср би ји се мо ра ус по ста ви ти 
ква ли те тан си стем за бор бу про тив ко руп ци је, ко ји ће, 
пре све га ићи од вр ха, би ти до вољ но ја сан, отво рен, од-
го во ран, са ја сним санк ци ја ма за пре кр ши о це.

„ЕУ се тру ди да ис ко ре ни ко руп ци ју у сво јим др жа-
ва ма чла ни ца ма и не ће до зво ли ти да зе мље ко је има-
ју или тре ба да стек ну ста тус кан ди да та бу ду оп те реће-
не тим про бле мом“, за кљу чио је Вин ке.

Ми ни стар здра вља Зо ран Стан ко вић ре као је да је је-
дан од основ них при о ри те та ис ко ре њи ва ње ко руп ци је 
у том сек то ру. Он је ра ни је ука зао да су све при ја ве за 
ко руп ци ју у здрав ству ко је су сти гле у Ми ни стар ство 
пред мет ис тра ге и да је опре де ље ње тог ми ни стар ства 
да по пи та њу ко руп ци је де лу је пре вен тив но, а да се 
о зло у по тре ба ма не мо же го во ри ти пре не го што ис-
тра жни ор га ни за вр ше свој по сао. //

ве сти, иН Фор ма Ци је из ве Шта ји  >>>
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А НА УЧ НО ДО КА ЗА НО

НАЈ НЕ У ГОД НИ ЈИ 
зВУК ЈЕ ДЕЧ ЈИ 

ПЛАЧ
рим – Сва ки ро ди тељ би то мо гао да по твр ди, али 
је то са да и на уч но до ка за но: плач де те та је нај-
не у год ни ји звук на све ту. Го ри је чак и од за глу-
шу ју ће бу ке ко ју про из во ди цир ку лар на те сте ра 
док пре се ца др во и од гре ба ња нок ти ма по школ-
ској та бли.

До тог за кључ ка до шао је тим аме рич ких ис тра-
жи ва ча чи ја је сту ди ја об ја вље на у ча со пи су „Дру-
штве на, ево лу тив на и кул тур на пси хо ло ги ја“ (Jour-
nal of Social, Evolutionary and Cultural Psychology). 
Ис тра жи ва ње, то ком ко јег је гру па во лон те ра би ла 
из ло же на ра зним зву ко ви ма, по ка за ло је да нај ви-
ше ири ти ра плач де те та, уз ра ста из ме ђу две и по 
и че ти ри го ди не.

***

ИДЕН ТИ ФИ КО ВАН 
УзРОК бО ЛО ВА 

НА КОН Из ЛА ГА ЊА 
УВ зРА ЦИ МА

ЛоН доН – Гру па на уч ни ка из Кра љев ског ко ле џа 
у Лон до ну ус пе ла је да иден ти фи ку је је ди ње ње и 
ме ха ни зам ко ји до во де до бо ло ва на кон пре ду гог 
из ла га ња ул тра ви о лет ним (УВ) сун че вим зра ци-
ма, чи ме се об ја шња ва по ре кло осе тљи во сти из-
го ре ле ко же по сле тог из ла га ња, пре не ли су фран-
цу ски ме ди ји.

На уч ни ци су до шли до тог ре зул та та на кон из-
ла га ња де ла ко же до бро во ља ца ул тра ви о лет ним 
зра ци ма. По сле ис пи ти ва ња узо ра ка те ко же, на-
уч ни ци су утвр ди ли да она са др жи ве о ма ве ли ку 
ко ли чи ну про те и на  CXCL5, од но сно је ди ње ња ко-
ја при вла че иму но ло шке ће ли је оште ће них тки-
ва, што до во ди до ин фла ма тор не ре ак ци је, па са-
мим тим и до бо ла.

До дат на ис пи ти ва ња оба вље на на па цо ви ма по-
ка за ла су и да ан ти те ла ко ја бло ки ра ју је ди ње ње 
CXCL5 мо гу и да сма ње осе ћај бо ла. Ра ди се о от-
кри ћу ко је би мо гло да омо гу ћи раз вој но вих те-
ра пи ја про тив бо ла.

***

ОТ КРИ ћЕ ШВЕД СКИХ НА УЧ НИ КА

ИДЕН ТИ ФИ КО ВАН 
СОЈ бАК ТЕ РИ ЈЕ 

ГО НЕ РЕ ЈЕ ОТ ПОР НЕ 
НА АН ТИ бИ О КЕ

ваН кУ вер – Швед ски на уч ни ци от кри ли су сој 
бак те ри је го но ре је ко ји је от по ран на трет ман 
ан ти би о ти ци ма, пи ше АФП. Бак те риј ска ин фек-
ци ја по зна та као „три пер“ је до са да ле че на ан-
ти би от ским трет ма ном. Уко ли ко се не за ле чи 
мо же да до ве де до не плод но сти код же на или 
до ури нар них ин фек ци ја и про бле ма у мо кре-
њу код оба по ла.

Тим струч ња ка иза Швед ске, на че лу са Маг ну-
сом Уне мом, от крио је да је је дан сој бак те ри је 
ко ја иза зи ва го но ре ју по стао ре зи сте тан на ан ти-
би о ти ке ко ји ма се још од по чет ка 40-тих го ди на 
про шлог ве ка ле чи ова бо лест.

Швед ски на уч ни ци су ово от кри ће из ло жи ли 
на 19. Ме ђу на род ној кон фе рен ци ји о пре но си вим 

ЊУ ЈОРК • СИ ЛИ КОН СКИ ГРУД-
НИ ИМ ПЛАН ТИ СЕ ОБА ВЕ ЗНО 
МЕ ЊА ЈУ НА 10 ГО ДИ НА – Аме-
рич ка Упра ва за кон тро лу пре-
храм бе них и фар ма це ут ских про-
из во да (ФДА) об ја ви ла је да су 
им план ти за по ве ћа ње гру ди на-
пра вље ни од си ли кон ског ге ла 
без бед ни и ефи ка сни уко ли ко се 

за ме њу ју на сва ких десет го ди на, 
пре не ли су фран цу ски ме ди ји.

ФДА је на ве ла да та вр ста им-
план та на та не по се ду је нео гра-
ни чен рок тра ја ња и да се мо-
ра ме ња ти на десет го ди не ра ди 
спре ча ва ња опа сно сти од ком-
пли ка ци ја. Ком пли ка ци је до ко-
јих мо же до ћи услед угра ђи ва ња 

им план тан та од си ли кон ског ге-
ла су, ка ко је на ве ла ФДА, твр до-
ћа обла сти око им план та, пу ца ње 
им план та на та, аси ме три ја дој ки, 
ожиљ ци, на бо ри, бо ло ви, па чак 
и ин фек ци је.

У ФДА су, ме ђу тим, ис та кли 
да им план ти не мо гу да до ве-
ду до ра ка дој ке или не ког ре-

ЛОН ДОН • ВАК ЦИ НА ПРО ТИВ 
ГРИ ПА Х1Н1 НИ ЈЕ УЗРОК РА СТА 
СЛУ ЧА ЈЕ ВА ГБС – Вак ци на про тив 
ви ру са гри па А(Х1Н1) ни је до ве ла 
до по ве ћа ња бро ја осо ба обо ле лих 
од „Ги јен-Ба ре о вог“ син дро ма – ГБС 
(обо ље ње пе ри фер ног нер вног си-
сте ма). То су по ка за ли ре зул та ти 
европ ског ис тра жи ва ња об ја вље ног 

у „Бри тан ском ме ди цин ском ча со-
пи су“ – BМЈ (British Medical Journal), 
пре не ли су фран цу ски ме ди ји.

Ра ди се о вак ци ни ко ја је умно-
го ме кри ти ко ва на од ка да је пу-
ште на у про мет. На уч ни ци су, 
ме ђу тим, до шли до от кри ћа да 
вак ци на ни је по ве ћа ла број слу ча-
је ва „ГБС“ по што су оба ви ли ана-

ли зу слу ча је ва 104 па ци јен та обо-
ле лих од тог те шког обо ље ња.

ПА РИЗ • АЛ ЦХАЈ МЕР ИЗА ЗИ-
ВАЧ ЧЕ ШЋИХ ПА ДО ВА – Код осо-
ба обо ле лих од Ал цхај ме ра уче ста-
ли ји су не го код оста лих па до ви 
ко ји пред ста вља ју пр ве симп то ме 
тог об ли ка де мен ци је, по ка за ли су 
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пол ним бо ле сти ма у Кве бе ку, ко ја је одр жа на од 
10. до 13. ју ла.

„Ово је зна чај но от кри ће, чи је по сле ди це ни је још 
увек мо гу ће са гле да ти, али је ја сно је да хит но по-
треб но раз ви ти про грам за раз вој ефи ка сног ле ка 
про тив овог со ја ре зи стет них бак те ри ја на ан ти би-
о ти ке“, ре као је Уне мо.

Ви ше од 700.000 љу ди у САД за ра зи се го ди шње 
овом бо ле шћу чи је симп то ме не осе ћа ви ше од по-
ло ви на ин фи ци ра них же на док му шкар ци осе ћа-
ју по сле два до 30 да на. Нај у гро же ни ју гру пу чи не 
љу ди ко ји че сто ме ња ју парт не ре као и они ко ји 
не ко ри сте кон до ме.

За са да се ова бо лест ле чи јед но крат ном до зом 
ан ти би о ти ка на ба зи пе ни ци ли на, а па ци јен ти ма 
алер гич ним на пе ни ци лин про пи су је се це фик син 
или це фа ло спи ри ни.

***

„ЏИ ЛИД“ ОТВО РИО ПРИ СТУП СВО ЈИМ 
АН ТИ ВИ РУ СНИМ ЛЕ КО ВИ МА

зЕ ЛЕ НО СВЕ ТЛО 
зА КО ПИ РА ЊЕ 

ва ШиНГ тоН – Је дан од нај ве ћих про из во ђа ча ан-
ти ви ру сних ле ко ва у све ту „Џи лид“ (Gilead) при-
хва тио је ини ци ја ти ву да про из во ђа чи ге не рич ких 
ле ко ва мо гу да ко пи ра ју ње го ве нај но ви је ле ко ве 
ко ји су и да ље за шти ће ни па тен том, пре не ли су 
фран цу ски ме ди ји.

Ра ди се о пр вом спо ра зу му на ини ци ја ти ву аген-
ци је при Ује ди ње ним на ци ја ма за по моћ код ку-
по ви не ле ко ва – „Ју ни тејд“ за ко ји се сма тра да би 
мо гао да бу де ре ше ње „шка кљи вог“ пи та ња па те-
на та. Спо ра зум, тре ба да омо гу ћи да исти ле ко ви 
бу ду до ступ ни исто вре ме но у си ро ма шним и бо га-
тим зе мља ма, што пред ста вља ве ли ки ко рак у де-
ло ва њу „Ју ни теј да“.

про дук тив ног про бле ма, али да 
су ре дов не ле кар ске кон тро ле 
препоручљиве и оба ве зне.

ПА РИЗ • СПО РА ЗУМ „СЕР ВИ-
ЈЕА“ И ФАР МА ЦЕ УТ СКЕ ФИР-
МЕ „КОР ТЕКС“ – Фран цу ска фар-
ма це ут ска ком па ни ја „Сер ви је“ 
скло пи ла је спо ра зум са ка ли-

фор ниј ским парт не ром „Кор тек-
сом“ ко ји јој омо гу ћа ва ко ри шће-
ње екс клу зив ног пра ва на но во 
је ди ње ње за ле че ње Ал цхај ме ро-
ве бо ле сти.

Ка ко су пре не ли фран цу ски ме-
ди ји, „Сер ви је“ је дао ми ли он до-
ла ра „Кор тек су“ за ко ри шће ње 
пра ва на је ди ње ње CH1632, на ве-

де но је у са оп ште њу по то ње ком-
па ни је. Да би мо гао да ко ри сти 
то пра во пре 31. ок то бра, „Сер ви-
је“ ће мо ра ти да из дво ји до дат них 
два ми ли о на до ла ра, као и да од-
ре ђе ну на док на ду, чи ја су ма ни је 
на ве де на, при ло жи Уни вер зи те-
ту у Ка ли фор ни ји ода кле је по те-
као „Кор текс“.

ре зул та ти ис тра жи ва ња пред ста-
вље ног у Па ри зу на Ме ђу на род ној 
кон фе рен ци ји Удру же ња за бор бу 
про тив Ал цхај ме ра – ААIC. 

На уч ни ци су до шли до тог ре зул-
та та оба вив ши осмо ме сеч но ис пи-
ти ва ње на 125 ста ри јих осо ба без 
про бле ма са пам ће њем. Они су на 
тим љу ди ма оба ви ли сни ма ња мо-

зга то ком ко јих је иден ти фи ко ва на 
по ве за ност из ме ђу при су ства „ами-
ло ид них пло чи ца“, при сут них код 
Ал цхај ме ра и по већа ња опа сно сти 
од па до ва. „Пре ма на шим са зна њи-
ма, то је пр во ис тра жи ва ње то ком 
ко га је иден ти фи ко ва но по ве ћа ње 
опа сно сти од па до ва и пре кли нич-
ког ди јаг но сти ко ва ња Ал цхај ме ра“, 

из ја ви ла је док тор ка Су зан Старк, 
јед на од ру ко во ди ла ца ААIC-а.

ПА РИЗ • УБРИ ЗГА ВА ЊЕМ ЋЕ-
ЛИ ЈА ЗА МИ РИС ДО ПО ВРАТ КА 
ПАМ ЋЕ ЊА – Гру па фран цу ских 
на уч ни ка ус пе ла је да ми ше ви-
ма под ам не зи јом по вра ти пам ће-
ње ка да им је из вр ши ла пре са ђи-

Ванкувер, место одржавања Ме ђу на род не 
кон фе рен ци је о пре но си вим пол ним бо ле сти ма
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МАР СЕЈ • ОТ КРИ ВЕН „ГЕН-ПРЕ-
КИ ДАЧ“ У ЕПИ ЛЕП ТИЧ НИМ НА-
ПА ДИ МА – Гру па фран цу ских на-
уч ни ка из Мар се ја са оп шти ла је 
да је от кри ла ген ко ји функ ци о ни-
ше као „пре ки дач“ у епи леп тич-
ним на па ди ма и од от кри ћа оче-
ку је да ће отво ри ти пут за ле че ње 
ове бо ле сти.

Ра ди се о „ге ну-пре ки да чу“ ко-
ји је „ис кљу чен“ у здра вом мо згу, 
а „укљу чен“ код осо ба с епи леп-
си јом, не у ро ло шким обо ље њем 
на дру гом ме сту по уче ста ло сти, 
по сле ми гре не, пре не ли су фран-
цу ски ме ди ји.

Тај „пре ки дач“, ка ко су утвр ди-
ли на уч ни ци, де лу је на још 1.800 

ге на ме ђу ко ји ма су и они 
ко ји ути чу на ири та ци ју мо зга, 
што про у зро ку је епи леп тич не 
на па де.

Ис тра жи ва чи су са оп шти ли да 
су, де ло ва њем на тај „пре ки дач“, 
ус пе ли да ути чу на епи леп си ју 
сма ње њем бро ја на па да и њи хо ве 
те жи не.               //

Два ан ти ви ру сна ле ка за исто вре ме ну до ступ-
ност сви ма су већ у про да ји, а два дру га су у фи-
нал ној раз вој ној фа зи. Про из во ђа чи ге не рич ких 
ле ко ва ће мо ћи да про из во де и ком би на ци ју тих 
ле ко ва у са мо јед ној та бле ти.

За то, ме ђу тим, по сто је два усло ва – да се ти ле-
ко ви про да ју са мо у нај си ро ма шни јим зе мља ма и 
да је од ре ђе на нов ча на на док на да за ко ри шће ње 
па тен та. Ге не рич ки ан ти ви ру сни ле ко ви тре ба ло 
би да се про из во де у Ин ди ји.

***

ИС ТРА ЖИ ВА њА СТРУЧ њА КА 
С УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА ВИ СКОН СИН НА 719 ОСО БА 

С ПО ЧЕТ НИМ СИМП ТО МИ МА ПРЕ ХЛА ДЕ

ВЕ РА У ЛЕК 
ПРО ТИВ ПРЕ ХЛА ДЕ 

СКРА ћУ ЈЕ 
бО ЛО ВА ЊЕ

ЊУ јорк – Љу ди ко ји ве ру ју у не ко сред ство про-
тив на зе ба за и ста мо гу ра ни је од дру гих да осе те 
здрав стве но по бољ ша ње кад га узи ма ју, чак и ако 
оно ни је ствар но де ло твор но, по ру чу је тим аме рич-
ких струч ња ка с Уни вер зи те та Ви скон син.

Из гле да да је код на зе ба на де лу тзв. „пла це бо 
ефе кат“ па би, иако се обич но сма тра да за ову 
бо лест не ма пра вог ле ка, па ци јен ти тре ба ло да 
узи ма ју све у шта ве ру ју, а ни је штет но - по чев 
од Ц ви та ми на до пи ле ће су пе, по ру чу ју аме рич-
ки струч ња ци, а пре но си Рој терс. Они под се ћа ју 
да је пла це бо ефе кат у кли нич ким ис пи ти ва њи-
ма већ ра ни је уочен код број них обо ље ња и по ре-
ме ћа ја, укљу чу ју ћи хро нич ни бол, де пре си ју, ра-
зна за па ље ња, па чак и рак. Реч је о фе но ме ну да 
се кон трол ној гру пи обо ле лих при ли ком не ког ис-

пи ти ва ња да ју „ше ћер не пи лу ле“, од но сно пот пу-
но не ак тив на ма те ри ја, а да то ипак до ве де до по-
бољ ша ња здрав стве ног ста ња.

Тим с по ме ну тог уни вер зи те та, ко јим је ру ко во-
дио Брус Бе рет, оба вио је ис тра жи ва ња на 719 осо-
ба с по чет ним симп то ми ма пре хла де, ко ји су на-
су ми це раз вр ста ни у че ти ри гру пе.

У пр вој су ис пи та ни ци кон зу ми ра ли биљ ни лек 
за на зе бе „ehinaceu“ и зна ли су да га узи ма ју. У дру-
ге две гру пе ис пи та ни ци су до би ја ли или „ехи на-
цеу“ или пла це бо, али ни су зна ли шта од та два 
до би ја ју. У че твр тој гру пи ис пи та ни ци ни су до би-
ја ли пи лу ле би ло ка кве вр сте.

Ге не рал но гле да но, ме ђу при пад ни ци ма раз ли-
чи тих гру па ни је би ло ве ће раз ли ке ни у те жи ни 
на зе ба, ни ти у тра ја њу ње го вих симп то ма – ко ји 
су ма ње-ви ше по тра ја ли по не де љу да на.

Ка да су се, ме ђу тим, ис тра жи ва чи кон цен три са-
ли на 120 ис пи та ни ка, ко ји су у ан ке ти на по чет ку 
ис тра жи ва ња ви со ко оце ни ли „ehinaceu“ као лек 
про тив пре хла де, утвр ди ли су да су се они осе ти-
ли бо ље бр же не го оста ли ис пи та ни ци, би ло да су 
ствар но до би ја ли пи лу ле „ехи на цее“, би ло да су до-
би ја ли пла це бо. Шта ви ше, они ме ђу њи ма ко ји су 
до би ја ли пла це бо опо ра ви ли су се чак 2,5 да на пре 
не го њи хо ви исто ми шље ни ци, ко ји ни су до би ја ли 
ни ка кве пи лу ле, док су се они ко ји су за и ста до би-
ја ли „ехи на цеу“ опо ра ви ли дан и по пре ис пи та-
ни ка ко ји ве ру ју у тај лек, али су би ли у гру пи ко-
ја ни је ни шта до би ја ла.

Бе рет ис ти че да то пред ста вља нео че ки ва ну раз-
ли ку јер до сад ни кад ни је утвр ђе но да не ки трет-
ман скра ћу је тра ја ње пре хла де. Он под се ћа да се, у 
ра ни јим ис тра жи ва њи ма, до ла зи ло до су прот ста-
вље них за кљу ча ка о ствар ној вред но сти ко ри шће-
ња „ехи на цее“, али да је та ко ђе утвр ђе но да овај 
биљ ни лек ни је шко дљив. Бе рет са ве ту је да обо-
ле ли од на зе ба узи ма ју она сред ства у ко ја ве ру-
ју, под усло вом да су не шко дљи ва, али из над све-
га пре по ру чу ју јед но став не ме ре ко је по ма жу да 
пре хла да ма ње ис цр пи па ци јен та - до вољ но од мо-
ра, мно го теч но сти да не би до шло до де хи дра ци-
је и до бру ис хра ну, у ко ју мо же да бу де укљу че на 
и фа мо зна пи ле ћа су па. //

ва ње људ ских ће ли ја из но са ко је 
ути чу на чу ло ми ри са. Ка ко је пре-
не ла фран цу ска но вин ска аген ци-
ја АФП, то ком ис тра жи ва ња, чи ји 
су ре зул та ти об ја вље ни у ча со пи су 
JCI ( Journal of Clinical Investigation), 
на уч ни ци су убри зга ли те ће ли је 
у мо зак ми ше ва. Че ти ри сед ми це 
по сле убри зга ва ња ће ли ја, те сто ви 

по на ша ња су по ка за ли да су ми-
ше ви ма ко ји ма је то ура ђе но вра-
ће не спо соб но сти уче ња и пам ће-
ња што се ви де ло по за пам ће ним 
пред ме ти ма ко ји су по кре та ни.

То от кри ће би мо гло да отво ри 
пут и ле че њу љу ди са не ком пост-
тра у мат ском или пост-ис хе миј-
ском (ис хе ми ја - за у ста вља ње цир-

ку ла ци је кр ви у од ре ђе ном де лу 
мо зга) ам не зи јом, ко ри шће њем 
ма тич них ће ли ја из но са. Ра ди се о 
ће ли ја ма ко је се ла ко ва де и уз га ја-
ју, а сва ка осо ба мо же да бу де соп-
стве ни до на тор, што укла ња сва ку 
опа сност од иму но ло шког од ба-
ци ва ња, уз га ран то ва ње тре нут ног 
при сту па тим ће ли ја ма.        //
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Суд ско Ве ће Су да ча сти Ре ги о нал не Ле кар ске ко мо ре за цен трал ну и за пад ну Ср би ју са се ди-
штем у Кра гу јев цу у са ста ву од др Бран ко Јо ва но вић, као пред сед ник Ве ћа, др Зо ри ца Про кић и 
др Ве сна Пе тро вић, као чла но ви Ве ћа, у по ступ ку утвр ђи ва ња ди сци плин ске од го вор но сти про-
тив др Дра га на Пе ри ши ћа, ле ка ра спе ци ја ли сте ги не ко ло ги је и аку шер ства, др Јел ке Да мља-
но вић-Дрин чић, ле ка ра спе ци ја ли сте пне у моф ти зи о ло ги је, др Мил ка Ми ло ва но ви ћа, ле ка ра 
спе ци ја ли сте пне у моф ти зи о ло ги је, др Љи ља не Ду ша но вић, ле ка ра спе ци ја ли сте пне у моф ти-
зи о ло ги је, сви за по сле ни у Оп штој бол ни ци Гор њи Ми ла но вац у Гор њем Ми ла нов цу, због по-
вре де про фе си о нал не ду жно сти из чл. 40 ст. 1 тач. 1 За ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка 
(„Сл. Гла сник РС“ бр. 107/2005) у ве зи чл. 73 За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу („Сл. Гла сник РС“ 
107/2005 и 109/2005),а у ве зи са чл. 37 и 73 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, ре ша ва ју ћи по зах те ву за по кре та ње по ступ ка-ре ше њу 
Су да ча сти, број Ди 4–34/09-IV од 20. 03. 2010. го ди не, по пред ло гу Ре пу блич ког за во да за здрав-
стве но оси гу ра ње из Бе о гра да 02. бр. 711–77/09 од 26. 08. 2009. го ди не, на кон одр жа ног глав ног 
пре тре са, да на 12. 11. 2010. го ди не на за тво ре ној сед ни ци до не ло је

ОД ЛУ КУ

I – Ле кар, члан Ре ги о нал не Ле кар ске ко мо ре за цен трал ну и за пад ну Ср би ју др Дра ган Пе ри-
шић, ро ђен 19. 03. 1960. го ди не у Гор њем Ми ла нов цу, спе ци ја ли ста ги не ко ло ги је и аку шер ства, 
за по слен у Оп штој бол ни ци Гор њи Ми ла но вац у Гор њем Ми ла нов цу, са ста ном у ул. Ми ло ша 
Ве ли ког бр. 33 у Гор њем Ми ла нов цу, са ли цен цом бр. 400333, ди сци плин ски не ка жња ван.

II – Ле кар, члан Ре ги о нал не Ле кар ске ко мо ре за цен трал ну и за пад ну Ср би ју др Јел ка Да мља-
но вић- Дрин чић, ро ђе на 03. 01. 1957. го ди не у Чач ку, спе ци ја ли ста пне у моф ти зи о ло ги је, за по-
сле на у Оп штој бол ни ци Гор њи Ми ла но вац у Гор њем Ми ла нов цу, са ста ном у ул. Ста ни ми ра 
Ра ло ви ћа бр. 91 у Гор њем Ми ла нов цу, са ли цен цом бр. 401069, ди сци плин ски не ка жња ва на.

III – Ле кар, члан Ре ги о нал не Ле кар ске ко мо ре за цен трал ну и за пад ну Ср би ју др Мил ко Ми-
ло ва но вић, ро ђен 02. 01. 1959. го ди не у Кра гу јев цу, спе ци ја ли ста пне у моф ти зи о ло ги је, за по-
слен у Оп штој бол ни ци Гор њи Ми ла но вац у Гор њем Ми ла нов цу, са ста ном у ул. Ко сов ској бр. 
5 у Гор њем Ми ла нов цу, са ли цен цом бр. 401071, ди сци плин ски не ка жња ван.

IV – Ле кар, члан Ре ги о нал не Ле кар ске ко мо ре за цен трал ну и за пад ну Ср би ју др Љи ља на Ду-
ша но вић, ро ђе на 20. 12. 1963. го ди не у Гор њем Ми ла нов цу, спе ци ја ли ста пне у моф ти зи о ло ги је, 
за по сле на у Оп штој бол ни ци Гор њи Ми ла но вац у Гор њем Ми ла нов цу, са ста ном у ул. Љу бић-
ској бр. 22 у Гор њем Ми ла нов цу, са ли цен цом бр. 401072, ди сци плин ски не ка жња ва на.

На осно ву чл. 36 ст. 1 тач 1 Пра вил ни ка о ра ду Су до ва ча сти

ОСЛО БА ЂА ЈУ СЕ ОД ГО ВОР НО СТИ

Да су у пе ри о ду од 01. 04. 2009. год. до 30. 04. 2009. го ди не у свој ству ле ка ра спе ци ја ли ста та-
да шњег Здрав стве ног цен тра Гор њи Ми ла но вац у Гор њем Ми ла нов цу про тив но ва же ћим про-
пи си ма про пи си ва ли ле ко ве па ци јен ти ма ван до ме на сво је спе ци ја ли за ци је, да ни су еви-
ден ти ра ли ве ли ки број про пи са них ле ко ва у здрав стве ним кар то ни ма оси гу ра них ли ца, ни у 
Про то ко ли ма бо ле сни ка, а у здрав стве ним кар то ни ма у ве ли ком бро ју слу ча је ва ни су еви ден-
ти ра ли ди јаг но зе и про пи си ва ли су ле ко ве ван Ли сте ле ко ва и то: др Дра ган Пе ри шић у из но-
су од 76.639,26 ди на ра, др Јел ка Да мља но вић-Дрин чић у из но су од 45.198,89 ди на ра, др Мил ко 
Ми ло ва но вић у из но су од 51.739,39 ди на ра и др Љи ља на Ду ша но вић у из но су од 69.273,31 ди на-
ра, што су утвр ди ли над зор ни ци оси гу ра ња Фи ли ја ле Ча чак при ли ком оба вље не кон тро ле.

Чи ме им се ста вља ло на те рет, да су учи ни ли по вре ду про фе си о нал не ду жно сти из чл. 40 ст. 1 
тач. 1 За ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка („Сл. Гла сник РС „бр. 107/2005), у ве зи чл. 73 За-
ко на о здрав стве ној за шти ти, а у ве зи са чл. 37 и чл. 73 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.

Од лу ка о тро шко ви ма по ступ ка ни је до не та.
> 78
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***

Суд ча сти Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју у ве ћу са ста вље ном од су ди-
ја: др Зво ни ми ра Пан ти ћа, као пред сед ни ка Ве ћа, др Maрина Де ља нин Илић и др Ми ро сла ва 
Миљ ко ви ћа, као чла но ва Ве ћа, у ди сци плин ском пред ме ту про тив осум њи че ног др Бра ни сла-
ва Ма на си је ви ћа, спе ци ја ли сте ги не ко ло ги је и аку шер ства, у рад ном од но су код ДЗ Пре ше во, 
број ли цен це 303794, због по вре де про фе си о нал не ду жно сти из чл. 4 ст. 1. тач. 1. Пра вил ни ка о 
ра ду су до ва ча сти у ве зи чл. 17. и 69. 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, по зах те ви ма Ре пу блич ког за во да за здрав стве но оси гу ра-
ње у Бе о гра ду – фи ли ја ле у Вра њу број 02–031-бр. 912/10–7 од 20. 04. 2010. го ди не и број 02–031-
бр.1105/10 од 11. 05. 2010. го ди не, на кон одр жа не глав не рас пра ве ко јој су при су ство ва ли осум-
њи че ни др Бра ни слав Ма на си је вић и пу но моћ ник пред ла га ча То ми слав Бог да но вић, да на 28. 
03. 2011. го ди не, до нео је

РЕШЕњЕ

Др БРА НИ СЛАВ МА НА СИ ЈЕ ВИЋ, из Вра ња, спе ци ја ли ста ги не ко ло ги је и аку шер ства, у рад-
ном од но су код ДЗ Пре ше во,

ОСЛО БА ЂА СЕ
ДИ СЦИ ПЛИН СКЕ ОД ГО ВОР НО СТИ

а) да је на ра ду код ДЗ Пре ше во као ле кар спе ци ја ли ста ги не ко ло ги је и аку шер ства, у пе ри-
о ду од 01. 05. 2009. до 30. 06. 2009. го ди не су прот но нор ма тив ним ак ти ма про пи си вао ле ко ве 
на ре цепт ми мо ње го ве спе ци јал но сти и на тај на чин оште тио РЗ ЗО за из нос од 109.806,14 ди-
на ра и 

б) да је као спе ци ја ли ста ги не ко ло ги је и аку шер ства у вре ме ну од 01. 09. 2009 до 30. 09. 2009. 
го ди не су прот но нор ма тив ним ак ти ма, ми мо ње го ве спе ци јал но сти про пи си вао ле ко ве на рер-
цепт и та ко оште тио РЗ ЗО за из нос од 21.126,52 ди на ра,

– чи ме би рад ња ма под а) и б) учи нио јед но про ду же но де ло ди сци плин ске по вре де про фе-
си о нал не ду жно сти из чл.4 ст. 1. тач. 1. Пра вил ни ка о ра ду су до ва ча сти у ве зи чл. 40 тач. 1. За-
ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка

***

Суд ча сти Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју у Ни шу, у Ве ћу са ста вље ном од 
су ди ја: Спец. др мед. Зво ни ми ра Пан ти ћа, као пред сед ни ка Ве ћа и прим. спец. др. Дра го сла-
ва Алек си ћа и Спец. др мед. Љу би це Жив ко вић, као чла но ва Ве ћа, у ди сци плин ском пред ме-
ту про тив др Дра га на Ан ге ло ва, спе ци ја ли сте ги не ко ло ги је, из Бо си ле гра да, за по сле ног у До-
му здра вља Бо си ле град, због по вре де про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на Ко мо ре, из чл. 
4. ст. 1. тач. 1. Пра вил ни ка о ра ду су до ва ча сти у ве зи чл.40.ста ва 1. тач ке 1. За ко на о ко мо ра ма 
здрав стве них рад ни ка, по пред ло гу за ди сци плин ски по сту пак Ре пу блич ког за во да за здрав-
стве но оси гу ра ње Бе о град – Фи ли ја ле у Вра њу. 02 бр. 031 број 912/10–1 од 20. 04. 2010. го ди не, на-
кон одр жа не глав не рас пра ве, на ко јој је при су ство вао др. Дра ган Ан ге лов, да на 18. 05. 2011. го-
ди не до нео је 

РЕШЕњЕ

Др Дра ган Ан ге лов, спе ци ја ли ста ги не ко ло ги је и аку шер ства, за по слен у До му здра вља у 
Бо си ле гра ду, број ли цен це 302119, до са да ни је ди сци плин ски ка жња ван

ОСЛО БА ЂА СЕ
ДИ СЦИ ПЛИН СКЕ ОД ГО ВОР НО СТИ

Да је у вре ме ну од 01. 05. 2009. го ди не до 30. 06. 2009. го ди не су прот но ва же ћим про пи си ма, 
ми мо сво је спе ци јал но сти про пи си вао ле ко ве на ре цепт у вред но сти од 17.590,98 ди на ра,

– чи ме би учи нио по вре ду про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на Ко мо ре из чл. 4. ст. 1. 
тач. 1. Пра вил ни ка о ра ду су до ва ча сти и по сту пио су прот но од ред би чл. 40. ст. 1. тач. 1. За ко на 
о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка
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***

Суд ча сти Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју у ве ћу са ста вље ном од су ди ја: 
др Зво ни ми ра Пан ти ћа, као пред сед ни ка ве ћа и др Љу би це Жив ко вић и др Дра го сла ва Алек-
си и ћа, као чла но ва ве ћа, у ди сци плин ском пред ме ту про тив осу мљи че ног др Љу бе на Дој чи но-
ва, спе ци ја ли сте ур гент не ме ди ци не у рад ном од но су код ДЗ Бо си ле град, број ли цен це 301205, 
због по вре де про фе си о нал не ду жно сти из чл. 4 ст. 1. тач. 1. Пра вил ни ка о Ра ду су до ва ча сти у 
ве зи чл. 17 и 69 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, по зах те ви ма Ре пу блич ког за во да за здрав стве но оси гу ра ње у Бе о гра ду – фи ли ја ле 
у Вра њу број 02–031-бр. 912/10–6 од 20.04.2010. го ди не и број 02–031 бр. 1108/10 од 11. 05. 2010. го ди-
не, на кон одр жа не глав не рас пра ве на ко јој су при су ство ва ли осу мљи че ни др Љу бен Дој чи нов 
и по моћ ник пред ла га ћа То ми слав Бог да но вић, да на 29. 03. 2011. го ди не, до нео је 

РЕ ШЕ њЕ

Др ЉУ БЕН ДОЈ ЧИ НОВ, из Бо си ле гра да, спе ци ја ли ста ур гент не ме ди ци не у рад ном од но су 
код ДЗ Бо си ле град

ОСЛО БА ЂА СЕ ДИ СЦИ ПЛИН СКЕ ОД ГО ВОР НО СТИ

а) да је на ра ду код ДЗ Бо си ле град као ле кар спе ци ја ли ста ур гент не ме ди ци не, у пе ри о ду од 01. 
05. 2009. го ди не до 30. 06. 2009. го ди не су прот но нор ма тив ним ак ти ма про пи си вао ле ко ве на ре-
цепт ми мо ње го ве спе ци јал но сти и на тај на чин оште тио РЗ ЗО за из нос од 108.950,00 ди на ра и 

б) да је као спе ци ја ли ста ур гент не ме ди ци не у вре ме ну од 01. 09. 2009. го ди не до 30. 09. 2009. 
го ди не су прот но нор ма тин вим ак ти ма, ми мо ње го ве спе ци јал но сти про пи си вао ле ко ве на ре-
цепт и та ко оште тио РЗ ЗО за из нос од 193.074,18 ди на ра, -чи ме би рад ња ма под (а) и (б) учи нио 
јед но про ду же но де ло ди ци плин ске по вре де про фе си о нал не ду жно сти из чл. 4 ст. 1. тач. 1. пра-
вил ни ка о ра ду су до ва ча сти у ве зи чл. 40 тач. 1. За кок на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка.

***

Суд ско Ве ће Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да у са ста ву, проф. др Ми ро сла ва Ја шо вић Га-
шић, као пред сед ник Ве ћа, проф. др То ми слав Ма ре но вић и др Је ли ца По по вић, прим., као чла-
но ви Ве ћа, у по ступ ку утвр ђи ва ња ди сци плин ске од го вор но сти про тив др Ми ла ди на Но ва ко ви-
ћа, због по вре де про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на Ле кар ске ко мо ре из од ре да ба чл. 4. 
ст. 1. т. 1. Пра вил ни ка о ра ду су до ва ча сти, а у ве зи чл. 168. ст. 1. т. 3. и чл. 236. ст. 2. За ко на о здрав-
стве ној за шти ти, по зах те ву за по кре та ње по ступ ка – ре ше ња ис тра жног су ди је др Љи ља не Ко-
лар ски Не на дић бр. Ди 104–212/2009 од 25. 03. 2011. год., а по пред ло гу Бо рић Љи ље из Бе о гра да, 
на кон одр жа ног јав ног глав ног пре тре са, на за тво ре ној сед ни ци да на 05. 05. 2011. го ди не до нео

ОДЛУКУ

Ле кар, члан Ле кар ске ко мо ре др Ми ла дин Но ва ко вић, са ста ном у Зе му ну, ул. Срем ских бо-
ра ца 69., спе ци ја ли ста ин тер не ме ди ци не, уже спе ци јал но сти кар ди о ло ги је, осни вач Ор ди на-
ци је оп ште ме ди ци не „Но ми“ из Зе му на, са бро јем ли цен це 101737

на осно ву чл. 34. и чл. 37. Пра вил ни ка о ра ду Су до ва ча сти

ПРО ГЛА ША ВА СЕ ОД ГО ВОР НИМ

за то што као здрав стве ни рад ник при ме њи вао ме то де и по ступ ке тра ди ци о нал не ме ди ци не, 
јер је сре ди ном ју на 2009. го ди не пре гле дао, а по том и ле чио Бо рић Љи љу из Бе о гра да хо ме о пат-
ским ме то да ма, а при том ни је имао до зво лу Ми ни стар ства здра вља за ко ри шће ње и при ме ну 
тих ме то да, ни ти је имао одо бре ње за са мо ста лан рад – ли цен цу Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 

чи ме је учи нио по вре ду про фе си о нал не ду жно сти из од ре да ба чл. 4. ст. 1. т. 1. Пра вил ни ка о 
ра ду Су до ва ча сти, а у ве зи чл. 168. ст. 1. т. 3. и чл. 236. ст. 2. За ко на о здрав стве ној за шти ти 

и на осно ву чл. 38. ст. 1. тач. II /2 Пра вил ни ка из ри че му се

ДИСЦИПЛИНСКА МЕРА

ПРИ ВРЕ МЕ НО ОГРА НИ ЧЕ њЕ ОБИ МА И ВР СТЕ ПО СЛО ВА ко ји ма се ба ви, од но сно за бра на ле-
че ња хо ме о пат ским ме то да ма у тра ја њу од 6 (шест) ме се ци.

Од лу ка о тро шко ви ма ни је до не та.
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***

Суд ско Ве ће Су да ча сти Ре ги о нал не Ле кар ске ко мо ре за цен трал ну и за пад ну Ср би ју са се ди-
штем у Кра гу јев цу у са ста ву од др Бран ко Јо ва но вић, као пред сед ник Ве ћа, др Ми ли сав Ла зо-
вић и др Би ља на Алек сић, као чла но ви Ве ћа, у по ступ ку утвр ђи ва ња ди сци плин ске од го вор-
но сти про тив др Ми ре Ра до са вље вић, ле ка ра спе ци ја ли сте пне у моф ти зи о ло ги је за по сле не у 
До му здра вља у Кра гу јев цу, због по вре де про фе си о нал не ду жно сти из чл. 40 ст. 1 тач. 1 За ко на 
о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка („Сл. Гла сник РС“ бр. 107/2005) у ве зи чл. 151 ст. 1 тач. 7 За ко-
на о здрав стве ном оси гу ра њу („Сл. Гла сник РС“ 107/2005 и 109/2005), ре ша ва ју ћи по зах те ву за 
по кре та ње по ступ ка-ре ше њу ис тра жног су ди је Др. Ве сне Пе тро вић, број Ди 4–33/09-IV од 06. 12. 
2009. го ди не, а ко је је по ста ло пра во сна жно 13. 04. 2010. го ди не, по пред ло гу Ре пу блич ког за во-
да за здрав стве но оси гу ра ње из Бе о гра да 02. бр. 711–85/09 од 26. 08. 2009. го ди не, на кон одр жа-
ног глав ног пре тре са, да на 03. 06. 2010. го ди не на за тво ре ној сед ни ци до не ло је

ОД ЛУ КУ

Ле кар, члан Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за цен трал ну и за пад ну Ср би ју др Ми ра Ра до са-
вље вић, ро ђе на 28. 08. 1950. го ди не у Сме де рев ској Па лан ци, спе ци ја ли ста пне у моф ти зи о ли-
ги је, за по сле на у До му здра вља у Кра гу јев цу, са ста ном у ул. Цр ну ћан ска бр. 6 у Кра гу јев цу, са 
ли цен цом бр. 403541,ди сци плин ски не ка жња ва на.

На осно ву чл. 36 ст. 1 тач 1 Пра вил ни ка о ра ду Су до ва ча сти

ОСЛО БА ЂА  СЕ ОД ГО ВОР НО СТИ

Да је у пе ри о ду од 01. 01. до 30. 04. 2009.го ди не у свој ству ле ка ра спе ци ја ли сте пне у моф ти зи-
о ло ги је До ма здра вља у Кра гу јев цу про тив но ва же ћим про пи си ма про пи си ва ла ле ко ве па ци-
јен ти ма ван до ме на сво је спе ци јал но сти, Чи ме јој се ста вља ло на те рет, да је учи ни ла по вре ду 
про фе си о нал не ду жно сти из чл. 40 ст. 1 тач. 1 За ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка („Сл. 
Гла сник РС „бр. 107/2005) а у ве зи чл. 37 и чл. 73 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.

Од лу ка о тро шко ви ма по ступ ка ни је до не та.

***

Суд ча сти Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју у Ни шу у Ве ћу са ста вље ном од 
су ди ја: др Ми ро сла ва Миљ ко ви ћа, као пред сед ни ка ве ћа и Проф др Ма ри не Де ља нин-Илић и 
др Љу би це Жив ко вић, као чла но ва ве ћа у ди сци плин ском пред ме ту про тив осумњ. др Не бој-
ше Трај ко ви ћа, спе ци ја ли сте пне у моф ти зи о ло ги је из Вра ња-за по слен у ЗЦ Вра ње, због по вре-
де Ко дек са про фе си о нал не ети ке и про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на Ко мо ре, из чл. 4. 
ст. 1. тач. 1. Пра вил ни ка о ра ду су до ва ча сти у ве зи чл.40.ста ва 1. тач ке 1. по пред ло гу Ре пу блич-
ког за во да за здрав стве но оси гу ра ње Бе о град – Фи ли ја ле у Вра њу. 02 бр. 031 број 2117/10 од 11. 05. 
2010. го ди не, на кон одр жа не глав не рас пра ве, на ко јој су при су ство ва ли др. Не бој ша Трај ко вић 
и пу но моћ ник пред ла га ча То ми слав Бог да но вић да на 01. 02. 2011. го ди не до нео је

 
РЕШЕњЕ

Др Не бој ше Трај ко ви ћа, спе ци ја ли сте пне у моф ти зи о ло ги је из Вра ња-за по слен у ЗЦ Вра ње

ОСЛО БА ЂА СЕ
ДИ СЦИ ПЛИН СКЕ ОД ГО ВОР НО СТИ

Да је у пе ри о ду од 01. 09. 2009. до 30. 09. 2009. го ди не про пи си вао ле ко ве на ре цепт ми мо сво-
је спе ци ја ли за ци је чи ја вред ност из но си 17.255,54 ди на ра,

– чи ме би учи нио по вре ду про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на Ко мо ре из чл. 4. ст. 1. 
тач. 1. Пра вил ни ка о ра ду су до ва ча сти и по сту пио су прот но од ред би чл. 40. ст. 1. тач. 1. За ко на 
о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка

***

Суд ско Ве ће Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да у са ста ву др Љи ља на Ко лар ски Не на дић, 
као пред сед ник Ве ћа, проф. др Ми ро сла ва Ја шо вић Га шић и проф. др То ми слав Ма ре но вић, као 
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чла но ви Ве ћа, у по ступ ку утвр ђи ва ња ди сци плин ске од го вор но сти про тив др Рај ка Ани ћа, ле-
ка ра спе ци ја ли сте оп ште ме ди ци не у Хит ној по мо ћи До ма здра вља „Др Ми ло је Стој ко вић“ у 
Гроц кој, због по вре де про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на Ле кар ске ко мо ре из чл. 4. ст. 1. т. 
1. Пра вил ни ка о ра ду су до ва ча сти, у ве зи чл. 73. ст. 1. За ко на о здрав стве ној за шти ти, по зах те-
ву за по кре та ње по ступ ка – ре ше ња ис тра жног су ди је мр сци. мед. Ра до сла ва Ра до са вље ви ћа, 
прим. бр. Ди 71–181/2010 од 17. 03. 2011. год., а по пред ло гу Етич ког од бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
на кон одр жа ног јав ног глав ног пре тре са, а на за тво ре ној сед ни ци да на 22. 06. 2011. год. до нео

ОД ЛУ КУ

Члан Ле кар ске ко мо ре др Рај ко Анић из Бе о гра да, ле кар спе ци ја ли сте оп ште ме ди ци не за по-
слен у Хит ној по мо ћи До ма здра вља „Др Ми ло је Стој ко вић“ у Гроц кој са бро јем ли цен це 104650

на осно ву чл. 108. ст. 1. тач. 2. Ста ту та ле кар ске ко мо ре Ср би је 

ОСЛО БА ЂА СЕ ОД ГО ВОР НО СТИ

да је у свој ству ле ка ра Хит не ме ди цин ске по мо ћи До ма здра вља „Др Ми ли је Стој ко вић“ из 
Гроц ке, ко ји је ин тер ве ни сао на те ре ну уве че 26. 08. 2010. год. и ко ји је том при ли ком оба вио 
пре глед са да по кој ног Вла ди ми ра Вла хо ви ћа из Ри то пе ка, про тив но по зи тив ним про пи си ма, 
не пра вил но са чи нио ме ди цин ску до ку мен та ци ју о том пре гле ду, јер ни је узео пот пис па ци-
јен та да од би ја упу ћи ва ње и да ље пре гле де и ле че ње на ВМА, а оба вље ни пре глед ни је про пи-
сно, хро но ло шки еви ден ти рао у књи зи пре гле да них на те ре ну, чи ме би учи нио по вре ду про-
фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на Ле кар ске ко мо ре из од ре да ба чл. 4. ст. 1. т. 1. Пра вил ни ка 
о ра ду су до ва ча сти, а у ве зи од ре да ба чл. 73. ст. 1. За ко на о здрав стве ној за шти ти

***

Суд ско Ве ће Су да ча сти Ре ги о нал не Ле кар ске ко мо ре за цен трал ну и за пад ну Ср би ју са се-
ди штем у Кра гу јев цу у са ста ву др Бран ко Јо ва но вић, као пред сед ник Ве ћа, др Љу бо мир Та сић 
и др Би ља на Алек сић, као чла но ви Ве ћа, у по ступ ку утвр ђи ва ња ди сци плин ске од го вор но сти 
про тив Др. Та тја не Ста кић, ле ка ра за по сле не у До му здра вља у Ја го ди ни, због по вре де про фе-
си о нал не ду жно сти из чл. 40 ст. 1 тач. 2 и 4 За ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка („Сл. Гла-
сник РС“ бр. 107/2005) у ве зи са чл. 2 и 4 Ко дек са про фе си о нал не ети ке ЛКС („Сл. Гла сник РС „бр. 
121/2007), а у ве зи чл. 4 ст. 1 тач. 2 и 4 Пра вил ни ка о ра ду Су до ва ча сти, ре ша ва ју ћи по зах те ву за 
по кре та ње по ступ ка-ре ше њу ис тра жног су ди је др Зо ри це Про кић, број Ди 4–27/09-IV од 06. 12. 
2009. го ди не, по пред ло гу под но си о ца Зо ри це Је лић из Вр бе - Ја го ди на од 04. 08. 2009. го ди не, 
на кон одр жа ног глав ног пре тре са, да на 12. 11. 2010. го ди не на за тво ре ној сед ни ци до не ло је

ОД ЛУ КУ

Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за цен трал ну и за пад ну Ср би ју Др. Та тја на Ста кић, ро ђе на 04. 
01. 1967. го ди не у За је ча ру, за по сле на у До му здра вља у Ја го ди ни, са ста ном у ул. Жа но вој бр. 
56/9а у Ја го ди ни, са ли цен цом бр. 400877, ди сци плин ски не ка жња ва на.

На осно ву чл. 36 ст. 1 тач 2 Пра вил ни ка о ра ду Су до ва ча сти, услед не до стат ка до ка за,

ОСЛО БА ЂА СЕ ОД ГО ВОР НО СТИ

Да је да на 29. 05. 2009. го ди не у свој ству ле ка ра До ма здра вља у Ја го ди ни-ам бу лан те у се лу 
Вр ба, вер бал но и гру бим оп хо ђе њем по вре ди ла до сто јан ство под но си о ца пред ло га Зо ри це Је-
лић ко ја је на ве де не при ли ке као ду го го ди шњи бо ле сник од ди ја бе те са, тра жи ла по моћ од на-
ве де ног ле ка ра, при че му је да те при ли ке по ре до сле ду тре ба ла да бу де ис по што ва на при ли-
ком пре гле да, тре ба ло је да бу де пр ва по ре ду, др Та тја на Ста кић је ни је при ми ла пр ву, већ је 
пре ње при ми ла па ци јен те ко ји су ка сни је сти гли у ам бу лан ту, на при го вор под но си о ца пред-
ло га да је она пр ва на ре ду др Та тја на Ста кић је гру бо ре а го ва ла, ухва тив ши је за ра ме и из-
ба цив ши је из ор ди на ци је по сту па ју ћи су прот но од ред би чл. 4 Ко дек са про фе си о нал не ети ке 
ЛКС јер се не ху ма но по не ла пре ма бо ле сном па ци јен ту. 

Чи ме јој се ста вља ло на те рет, да је учи ни ла по вре ду про фе си о нал не ду жно сти из чл. 40 ст. 
1 тач. 2 и 4 За ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка („Сл. Гла сник РС „бр. 107/2005) у ве зи са 
чл.2 и 4 Ко дек са про фе си о нал не ети ке ЛКС („Сл. Гла сник РС „бр. 121/2007) а у ве зи чл. 4 ст. 1 тач. 
2 и 4 Пра вил ни ка о ра ду Су до ва ча сти.

Од лу ка о тро шко ви ма по ступ ка ни је до не та.
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***

Суд ско Ве ће Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да у са ста ву проф. др Ан ка Ста но је вић Па-
о вић, пред сед ник Ве ћа, др Је ли ца По по вић, прим. и др Љи ља на Ко лар ски Не на дић, чла но ви 
Ве ћа, у по ступ ку утвр ђи ва ња ди сци плин ске од го вор но сти др Ти ја не Ми ло ше вић, спе ци ја ли-
сте ур гент не ме ди ци не у Град ском за во ду за хит ну ме ди цин ску по моћ у Бе о гра ду, због по вре-
де про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на ко мо ре из чл. 4. ст. 1. тач. 2. Пра вил ни ка о ра ду су-
до ва ча сти, а у ве зи чл. 5. Ко дек са про фе си о нал не ети ке Ле кар ске ко мо ре Ср би је, по зах те ву за 
по кре та ње по ступ ка – ре ше ња ис тра жног су ди је Пр во сте пе ног су да ча сти Ре ги о нал не ле кар-
ске ко мо ре Бе о гра да проф. др Ми ро сла ве Ја шо вић Га шић бр. Ди 40–139/2010. од 03. 03. 2011. год., 
а по пред ло гу Ми ла на Стој ко ви ћа из Бе о гра да, на кон одр жа ног јав ног глав ног пре тре са, да на 
17. 05. 2011. го ди не на за тво ре ној сед ни ци до нео

ОД ЛУ КУ

Члан Ко мо ре, др Ти ја на Ми ло ше вић из Бе о гра да – Па ли лу ла, ул. Ста ри не Но ва ка 5, ле кар 
спе ци ја ли ста ур гент не ме ди ци не у Град ском за во ду за хит ну ме ди цин ску по моћ у Бе о гра ду, 
са бро јем ли цен це 109505, 

на осно ву чл. 34. и 37. Пра вил ни ка о ра ду Су до ва ча сти 

ОГЛА ША ВА СЕ ОД ГО ВОР НОМ

јер да на 11. 01. 2010. год. у свој ству ле ка ра Град ског за во да за хит ну ме ди цин ску по моћ Бе о-
гра да, ко ји је ин тер ве ни сао на те ре ну по по зи ву за хит ну ме ди цин ску по моћ, па ци јен ту Ми-
ла ну Стој ко ви ћу из Бе о гра да ни је пру жа ла од го ва ра ју ће здрав стве не услу ге, јер га ни је са ве сно 
и од го вор но пре гле да ла, ни је по ста ви ла од го ва ра ју ћу ди јаг но зу и ни је кон ста то ва ла по вре де 
ко је је исти за до био при ли ком па да,

чи ме је учи ни ла те шку по вре ду про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на Ле кар ске ко мо ре 
из од ре да ба чл. 4. ст. 1. т. 2. Пра вил ни ка о ра ду су до ва ча сти у ве зи чл. 5. Ко дек са про фе си о нал-
не ети ке Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

и на осно ву 38. ст. 1. тач. II /3. истог Пра вил ни ка из ри че јој се 
ди сци плин ска ме ра 

ПРИ ВРЕ МЕ НО ОД У ЗИ МА њЕ ЛИ ЦЕН ЦЕ
У ТРА ЈА њУ ОД 9 (ДЕ ВЕТ) МЕ СЕ ЦИ.

Од лу ка о тро шко ви ма ни је до не та.

***

Суд ча сти Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју у Ни шу у Ве ћу са ста вље ном од 
су ди ја: др Ми ро сла ва Миљ ко ви ћа, као пред сед ни ка Ве ћа и Проф др. Ма ри не Де ља нин-Илић и 
др. Љу би це Жив ко вић, као чла но ва ве ћа у ди сци плин ском пред ме ту про тив осумњ. др. Вла да-
на Сто јиљ ко ви ћа, спе ци ја ли сте пне у моф ти зи о ло ги је из Врањ ске Ба ње, за по сле ног у ЗЦ Вра ње, 
због по вре де Ко дек са про фе си о нал не ети ке и про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на Ко мо-
ре, из чл. 4. ст. 1. тач. 1. Пра вил ни ка о ра ду су до ва ча сти у ве зи чл.40.ста ва 1. тач ке 1. по пред ло гу 
Ре пу блич ког за во да за здрав стве но оси гу ра ње Бе о град – Фи ли ја ле у Вра њу. 02 бр. 031 број 1104/10 
од 11. 05. 2010. го ди не, на кон одр жа не глав не рас пра ве, на ко јој су при су ство ва ли пу но моћ ник 
пред ла га ча То ми слав Бог да но вић и др. Вла дан Сто јил ко вић, да на 01. 02. 2011. го ди не до нео је 

РЕШЕњЕ

Др. Вла дан Сто јил ко вић, спе ци ја ли сте пне у моф ти зи о ло ги је из Врањ ске Ба ње-за по слен у ЗЦ 
Вра ње, број ли цен це 304582, до са да ни је ди сци плин ски ка жња ван

ОСЛО БА ЂА СЕ ДИ СЦИ ПЛИН СКЕ ОД ГО ВОР НО СТИ

Да је у пе ри о ду од 01. 09. 2009. до 30. 09. 2009. го ди не про пи си вао ле ко ве на ре цепт ми мо сво-
је спе ци ја ли за ци је чи ја вред ност из но си 13.878,82 ди на ра,

– чи ме би учи нио по вре ду про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на Ко мо ре из чл. 4. ст. 1. 
тач. 1. Пра вил ни ка о ра ду су до ва ча сти и по сту пио су прот но од ред би чл. 40. ст. 1. тач. 1. За ко на 
о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка
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а)  Пред лог из ме на и до пу на За ко на 
о здрав стве ној за шти ти

Из ме на ма и до пу на ма За ко на о здрав стве ној за-
шти ти из ме ни ће се усло ви за сти ца ње пра ва на упу ћи-
ва ње на спе ци ја ли за ци ју – да се за од ре ђе не де фи ци-
тар не гра не ме ди ци не (ане сте зи о ло ги ја, ра ди о ло ги ја, 
кар ди о хи рур ги ја и др.) омо гу ћи упу ћи ва ње на спе ци-
ја ли за ци ју од мах по сле за вр ше ног при прав нич ког ста-
жа и по ло же ног струч ног ис пи та. 

б)  Пред лог из ме на и до пу на За ко на 
 о здрав стве ном оси гу ра њу 

Из ме на ма и до пу на ма За ко на о здрав стве ном оси-
гу ра њу, по ве ћа ће мо пра ва из оба ве зног здрав стве-
ног оси гу ра ња у де лу ко ји се од но си на сто ма то ло шку 
здрав стве ну за шти ту, на тај на чин што ће се пра во на 
сто ма то ло шке услу ге на те рет оба ве зног здрав стве ног 
оси гу ра ња про ши ри ти и на ли ца до 26 го ди на жи во та. 
Та ко ђе, би ће про ши ре но пра во на сто ма то ло шке услу-
ге и за ли ца код ко јих је у то ку жи во та због обо ље ња 
или по вре де до шло до гу бит ка по је ди них те ле сних или 
пси хо фи зич ких функ ци ја због че га ни су у мо гућ но сти 
да са мо стал но оба вља ју ак тив но сти сва ко днев ног жи-
во та. Пра во на сто ма то ло шке услу ге да ће се и дру гим 
ка те го ри ја ма со ци јал но угро же них ли ца. 

ц)  Из ме на Пра вил ни ка о на чи ну, по ступ ку, 
и усло ви ма за оба вља ње до пун ског ра да, 
уста но ви или при ват ној прак си 

Ми ни стар ство здра вља раз ма тра мо гућ но сти от кла-
ња ња уоче них не до ста та ка у окви ру ор га ни за ци је до-
пун ског ра да здрав стве них рад ни ка у здрав стве ној 
уста но ви или при ват ној прак си уз ува жа ва ње ста во ва 
стру ке. У то ку је из ме на Пра вил ни ка о на чи ну, по ступ-
ку, и усло ви ма за оба вља ње до пун ског ра да, ка ко би се 
на нај бо љи на чин уре ди ли усло ви, на чин и по сту пак, 
као и дру га пи та ња од зна ча ја за ор га ни зо ва ње и оба-
вља ње до пун ског ра да.

До бром ор га ни за ци јом до пун ског ра да ства ра ју се 
усло ви за сма ње ње ли сти че ка ња за ди јаг но стич ке и те-
ра пе ут ске про це ду ре, ве ћа до ступ ност здрав стве не за-
шти те уз ве ћи обим и стан дард пра ва за па ци јен те, као 
и раз вој си сте ма до бро вољ ног здрав стве ног оси гу ра ња 
кроз укљу чи ва ње оси гу ра ва ју ћих дру шта ва.

Но вим Пра вил ни ком до пун ски рад би ће омо гу ћен 
здрав стве ним рад ни ци ма, здрав стве ним са рад ни ци ма 
и дру гим ли ци ма за по сле ним у здрав стве ној уста но-
ви и при ват ној прак си. Не ће би ти огра ни че ња у по гле-
ду бро ја за кљу че них уго во ра, али укуп но са мо до јед не 
тре ћи не пу ног рад ног вре ме на. Ми шље ње о оправ да-
но сти ор га ни зо ва ња и оба вља ња до пун ског ра да у ци-
љу пру жа ња здрав стве них услу га, а ко је се пру жа ју на 
те рет РЗ ЗО-а, да ва ће над ле жни ин сти ту ти, од но сно за-
во ди за јав но здра вље и на осно ву тог ми шље ња РЗ ЗО 
до но си ће од лу ку у скла ду са сво јим по тре ба ма о за-
кљу чи ва њу уго во ра за ту ка лен дар ску го ди ну. Услу ге 
ко је ни су на та рет РЗ ЗО-а, као и услу ге ко је се пру жа ју 

нео си гу ра ним ли ци ма и стран ци ма, од лу ку о за кљу-
чи ва њу уго во ра о до пун ском ра ду до но си ће ди рек тор 
здрав стве не уста но ве у скла ду са де лат но шћу уста но-
ве и Пла на до пун ског ра да. На гла ша ва мо да су ово са-
мо рад ни пред ло зи ко ји су под ло жни из ме на ма и до-
пу на ма.

д)  На црт за ко на о за шти ти ли ца 
са ду шев ним смет ња ма 

На ша зе мља је, за јед но са дру гим зе мља ма у ре ги о ну, 
у овом тре нут ку на са мом по чет ку ре фор ми мен тал ног 
здра вља. Ове ре фор ме ће пред ста вља ти ком плек сан низ 
ме ра ко ји ма је основ ни циљ ква ли тет ни ја за шти та мен-
тал ног здра вља, бо ља пре вен ци ја мен тал них по ре ме ћа ја 
и уна пре ђе ње мен тал ног здра вља, по бољ ша ње ква ли те-
та слу жби, али и про мо ви са ње до ступ но сти и јед на ко-
сти, за шти те људ ских пра ва и де стиг ма ти за ци ја. 

Ово су не ки од ци ље ва ко ји су ис так ну ти у на цр ту На-
ци о нал не по ли ти ке и ак ци о ног пла на из обла сти за-
шти те мен тал ног здра вља ко је је са чи ни ла На ци о нал-
на ко ми си ја за мен тал но здра вље (НКМЗ) Ре пу бли ке 
Ср би је, уста но вље на у ја ну а ру 2003. го ди не од стра не 
Ми ни стар ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је (На ци о нал-
на ко ми си ја за мен тал но здра вље, 2004). На ци о нал на 
по ли ти ка је до ку мент ко ји про мо ви ше по тре бу за ре-
фор мом си сте ма за шти те мен тал ног здра вља, чи ји је-
дан део пред ста вља и до но ше ње аде кват ног и ефи ка-
сног за ко на ко ји уре ђу је ме ха ни зме за шти те људ ских 
пра ва осо ба са мен тал ним по ре ме ћа ји ма. Осо бе ко је 
па те од мен тал них по ре ме ћа ја ни су ма ла, изо ло ва на, 
ни ти за не мар љи ва ка те го ри ја ста нов ни штва. 

Мен тал ни по ре ме ћа ји чи не ве ли ку гру пу хе те ро ге-
них по ре ме ћа ја ко ји у раз ли чи тим пе ри о ди ма жи во та 
угро жа ва ју ви ше од 25 од сто љу ди у од ре ђе ној по пу ла-
ци ји, без об зи ра на пол, ста рост, обра зов ни или со ци-
јал ни ста тус, или по ре кло – из ур ба них или ру рал них 
сре ди на. Пре ма Из ве шта ју о мен тал ном здра вљу (Свет-
ска здрав стве на ор га ни за ци ја, 2003), на све ту са мо од 
де пре си је па ти око 340 ми ли о на љу ди, 45 ми ли о на од 
схи зо фре ни је и 29 ми ли о на од де мен ци је. Код 20 од сто 
осо ба ко је по се ћу ју ле ка ре оп ште прак се мо гу ће је утвр-
ди ти је дан или ви ше мен тал них по ре ме ћа ја. 

Овим за ко ном бли же се уре ђу ју основ на на че ла, ор-
га ни зо ва ње и спро во ђе ње здрав стве не за шти те мен тал-
ног здра вља, на чин и по сту пак, ор га ни за ци ја и усло-
ви ле че ња и оба ве зни сме штај ду шев но бо ле сних ли ца 
у ста ци о нар ним и дру гим здрав стве ним уста но ва ма. 
Здрав стве на за шти та мен тал ног здра вља под ра зу ме ва 
пре вен ци ју на стан ка мен тал них по ре ме ћа ја, уна пре ђе-
ње мен тал ног здра вља, ана ли зу и ди јаг но зу мен тал ног 
ста ња осо ба, ле че ње и ре ха би ли та ци ју због мен тал них 
по ре ме ћа ја, као и сум ње на ње но по сто ја ње.

е)  Рад по себ них рад них гру па на из ра ди 
кри те ри ју ма за ста вља ње на ли сту че ка ња 
за 10 обла сти у ко ји ма ли сте по сто је

На овим кри те ри ју ми ма се још увек ра ди.

Но ви Пра вил ник о до пун ском ра ду
У то ку је из ме на Пра вил ни ка о на чи ну, по ступ ку, и усло ви ма за оба вља ње 

до пун ског ра да, ка ко би се на нај бо љи на чин уре ди ли усло ви, на чин и по сту пак, 
као и дру га пи та ња од зна ча ја за ор га ни зо ва ње и оба вља ње до пун ског ра да

ПО СЛЕД њЕ ВЕ СТИ ИЗ МИ НИ СТАР СТВА ЗДРА ВЉА СР БИ ЈЕ
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КОРАК БЛИЖЕ ОБНАВЉАЊУ ЛИЦЕНЦЕ

// ЛКС је про ме ни ла на чин 
до ста ве „Гла сни ка” са же љом 
да упу ће ни при мер ци за и ста 
стиг ну на ру ке сва ког чла на. 
На жа лост ни са овом вр стом 
ди стри бу ци је пре ко Ре ги о нал-
них ле кар ских ко мо ра ни смо 
по сти гли же ље ни циљ.

// Ве ли ки број ча со пи са је због 
не тач них по да та ка (рад но ме-
сто, адре са ста но ва ња) опет 
враћен.

// Мо ли мо све чла но ве ЛКС 
да ажу ру ра ју сво је адре се у 
над ле жним РЛК.


