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Драге колегинице и колеге,
 
Све те ме ко је су ре зул ти ра ле из 

ово го ди шњег ра да чла но ва и ор га на 
ЛКС, мо же мо још јед ном да от пра
ти мо кроз из ве шта је о ра ду.

Ле кар ска Ко мо ра Ср би је је ак тив
но ра ди ла на из ме на ма Пра вил
ни ка о со ли дар ној по мо ћи ка ко 
би смо омо гу ћи ли да на ше ко ле ге 
до би ју ве ћу по др шку. Та ко ђе, но

вим Пра вил ни ком о до де ли нов ча не по мо ћи за струч
но уса вр ша ва ње чла но ва ЛКС, у на ред ном пе ри о ду 
пру жи ће мо фи нан сиј ску по др шку еду ка ци ји на ших 
ле ка ра на на уч ним и струч ним ску по ви ма.

Пред став ни ци Ле кар ске Ко мо ре Ср би је увек су рад
но при сут ни на ме ђу на род ним ску по ви ма. Че сти та
мо на шој ко ле ги ни ци, др Бран ки Ла зић на из бо ру за 
пот пред сед ни цу УЕМОа.

Тра ди ци о нал но је одр жа на сла ва Ле кар ске Ко мо ре 
Ср би је, са зна чај ном по ру ком о за јед нич ком за ла га
њу и на по ру у из град њи ква ли тет ног, про фе си о нал
ног здрав стве ног си сте ма, ко ји је окре нут до бро би ти 
здрав стве них рад ни ка и на ших па ци је на та.

Ми слим да је нај бо ља ме ра ме ђу соб ног по што ва
ња, пре да ног ра да и по све ће но сти про фе си ји, до де
ла при зна ња на шим ува же ним ко ле га ма. На гра да 
ко мо ре за жи вот но де ло при па ла је проф. др Мла де
ну Пр ву ло ви ћу, Пла ке та Ко мо ре до де ље на је проф. др 
Ол ги По по вић, проф. др Дра га ну Ми ло са вље ви ћу и 
проф. др Јо ва ну Мла де но ви ћу. По ве ља Ко мо ре до де
ље на је др мед. Ми ла ну Ди ни ћу и проф. др Ми о дра
гу Сто ја но ви ћу, а Ди пло му Ко мо ре до би ли су спец. др 
мед. Сла ви ца Ка ле зић Ми ло ше вић, спец. др мед. Дра
го љуб Ман дић, спец. др мед. Се ад Ли чи на и проф. др 
Ми лан Ран чић.

Пу но је пла но ва Ле кар ске ко мо ре за 2023. го ди ну, 
рад на пра вил ни ци ма, за кон о ко мо ра ма, по ве зи ва
ње са еупра вом, по ве ре ни по сло ви ре дов не спољ не 
про ве ре ква ли те та струч ног ра да, на ста вак из да вач
ке де лат но сти, ја ча ње ме ђу на род не по зи ци је ЛКС и 
са рад ње са др жав ним ин сти ту ци ја ма.

Же лим Вам ак тив ну уло гу у 2023. го ди ни и пу но 
лич ног и про фе си о нал ног успе ха. За хва љу јем се на 
не се бич ном ра ду свим чла но ви ма ЛКС.

 
Срећ ни пра зни ци!
 
С по што ва њем,
др Ја сми на Па вло вић
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Поштоване 
колегинице и колеге,

У 
наредној години наш приори
тет ће бити усмерен првенстве
но на предано и квалитетно 
обављање поверених послова 

и трудићемо се да ефикасност нашег 
рада додатно унапредимо. Очуваћемо 
континуитет рада у започетим посло
вима органа и тела из овог мандата, 
уз поштовање Статута и пословника о 
раду органа и тела, као и транспарен
тност у раду и стално обавештавање 
колега о актуелним и планираним 
активностима.

У наредној години биће завршен 
нови информациони систем ЛКС и ус
клађивање са Е управом, као и изра
да и дистрибуција нових ИД картица 
за лекаре.

У циљу очувања континуитета који 
смо започели 2017. године, наставиће
мо да редовно осигуравамо лекаре, 
чланове Лекарске коморе Србије, од 
професионалне одговорности.

Наставићемо међународну сарадњу 
Лекарске коморе Србије са свим најзна
чајнијим светским и европским стру
ковним организацијама и удружењи
ма, као што су Светска здравствена 
асоцијација, Европско удружење лека
ра опште праксе, Европско удружење 
лекара специјалиста, Стални комитет 
европских лекара и многе друге ор
ганизације у којима су представници 
Лекарске коморе Србије активни учес
ници. Трудићемо се да се, кроз интен
зивнију сарадњу са коморама у нашем 
окружењу, још боље позиционирамо у 
региону.

Унапређење и развој партнерства са 
Министарством здравља Републике 
Србије, Републичким фондом за здравс
твено осигурање, Здравственим саве
том РС, медицинским факултетима, 
Институтом за јавно здравље Србије, 

као и коморама здравствених радни
ка и здравствених установа, Српским 
лекарским друштвом и синдикатима 
је на листи наших приоритета.

Лекарска комора Србије има своје 
представнике у многим државним 
стручним и саветодавним телима, рад
ним групама и комисијама, као што 
су Здравствени савет Србије, Етички 
одбор Србије, Радна група за припре
му Програма и Акционог плана ди
гитализације у здравственом систему 
Републике Србије, Радна група за при
знавање професионалних и академских 
квалификација, Радна група за израду 
оперативног плана за борбу против ко
рупције у здравству, Радна група за из
раду Правилника о ближим условима 
за обављање здравствене делатности у 
здравственим установама и другим об
лицима здравствене службе, Комисија 
за безбедност здравствених радника. 
Наша је велика част и привилегија 
што смо укључени у овако важнa тела 
које је оформила држава Србија, али 
је исто тако и наша велика обавеза да 

кроз максимално залагање дамо зна
чајан допринос њиховом раду. 

У наредној години очекују нас и ве
лике измене у области правне регу
лативе. Ради се на изменама Закона о 
коморама здравствених радника, што 
ће последично водити и до измена 
Статута ЛКС. Радиће се и на изменама 
Правилника о издавању, одузимању 
и обнављању лиценци, Правилника о 
редовној и ванредној провери квали
тета стручног рада, као и изменама и 
усаглашавању Правилника о раду су
дова части ЛКС.

Издавачка делатност је нешто по 
чему нас препознају и чиме се поно
симо. Наставићемо са редовним изда
вањем Гласника ЛКС, а у последње вре
ме, ту је Српски медицински часопис 
Лекарске коморе који радимо уз велику 
подршку РЛК Београда. Стручни часо
пис је веома значајан, како за Комору, 
тако и за целокупно српско лекарство. 
Циљ нам је да у 2023. буду објављена 
четири броја.

Трудимо се да колегама обезбедимо 
што бољи и једноставнији приступ 
бесплатним КМЕ програмима који се 
раде у организацији ЛКС И РЛК у ње
ном саставу и планирамо да настави
мо са том активношћу, како би сваки 
члан Лекарске коморе Србије могао 
потпуно бесплатно да себи обезбеди 
довољан број поена по години за об
нављање лиценце.

Пред нама је додела средстава за 
учествовање на стручним и научним 
скуповима и стручно усавршавање 
чланова ЛКС. Успели смо да, уз вели
ки труд, направимо Правилник који 
ће нашим колегама помоћи да оду на 
стручне скупове, да се професионално 
усавршавају и да им средства добијена 
од Лекарске коморе Србије помогну да 
дођу до потребне едукације на лакши 
начин. Тако ћемо вратити нашим ко
легама, максимално колико можемо, 
оно што улажу у нашу заједничку ор
ганизацију. Расписивање конкурса и 
програма одвијаће се према финан
сијском плану ЛКС за текућу годину и 
тим путем ће се радити одабир канди
дата које ће ЛКС финансирати у струч
ном усавршавању кроз посете научно
стручним скуповима.

Солидарна активност и помоћ је не
што што је стуб наше организације и ва
жан сегмент нашег рада. И у наредној 

години, очуваћемо редовност у исплати 
солидарне помоћи према Правилнику 
који је током ове године проширен за 
још три додатна основа за исплате фи
нансијске подршке из Фонда. 

Један од важних поверених посло
ва ЛКС је организација редовне спољ
не провере квалитета стручног рада у 
државним и приватним здравственим 
установама на подручју Републике 
Србије а према плану рада који доноси 
министар здравља. ЛКС је предложи
ла план за 2023. годину, у сарадњи са 
другим коморама здравствених рад
ника и у сарадњи са Заводом за јавно 
здравље Србије и тај план ће бити до
стављен Министарству здравља.

Рад органа и тела Лекарске коморе 
Србије и регионалних лекарских ко
мора треба да буде усаглашен како би 
наша организација добро функцио
нисала и на томе треба заједнички да 
радимо и у наредној години. У плану 
је да Скупштина ЛКС одржи најмање 
две седнице, Управни одбор ЛКС нај
мање осам седница, Надзорни одбор 
ЛКС најмање четири седнице, док је за 
посебне одборе ЛКС планирано да од
рже шест седница у наредној години. 
Инсистираћемо на поштовању рокова и 
подршци несметаном раду првостепе
них и Врховног суда части и Комисије 
за посредовање ЛКС.

Циљ нам је да у наредној години 
прибавимо непокретност за потребе 
Лекарске коморе Србије и РЛКЈИС, док 
ће се РЛКБ у 2023. години преселити у 
нови простор.

Текући послови које радимо са нашим 
стручним службама су кичма нашег 
постојања и неопходни су за несмета
но функционисање здравственог сис
тема. Поред израде различитих одлука, 
решења, потврда, сагласности, део сва
кодневног рада је и издавање и обнова 
лиценци, лиценцни испити, привре
мене лиценце. У току је обиман посао 
релиценцирања за преко 17.000 лекара 
и тај посао се обавља веома добро, ква
литетно и пожртвовано и сигуран сам 
да ће бити завршен успешно.

Желим Вам срећну 
и успешну 2023. годину,
др Миодраг И. Станић,
директор Лекарске Коморе Србије,
специјалиста гинекологије 
и акушерства

ПЛАН РАДА  
ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ  

ЗА 2023. ГОДИНУ
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Комора за своје чланове аК тив но сти ле Кар сКе Ко мо ре ср би је

П
ра вил ник о со ли дар ној по мо ћи 
чла но ви ма ЛКС и чла но ви ма њи
хо вих ужих по ро ди ца пред ло жен 
је од стра не Управ ног од бо ра ЛКС 

као но ви Пра вил ник, с об зи ром на то да је 
основ ни Пра вил ник до нет још 2009. го ди не 
и пре тр пео је ве ли ки број из ме на. Због то га 
је, у прав ном сми слу, пред ло же но да се сту
па њем на сна гу но вог Пра вил ни ка, ва же ћи 
са свим из ме на ма и до пу на ма ста ви ван 
сна ге, што је јед но гла сно усво је но на Скуп
шти ни Ле кар ске ко мо ре Ср би је ко ја је одр
жа на 27. де цем бра 2022. у Бе о гра ду.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је у по след њих не
ко ли ко го ди на два пу та (2017. и 2022. го ди не) 
про ши ри ва ла осно ве за до би ја ње фи нан сиј
ске по др шке из Фон да за со ли дар ну по моћ 
и из два ја ња су по след њих го ди на зна чај но 
по ве ћа на. Ле ка ри ма и чла но ви ма њи хо вих 
по ро ди ца у 2022. го ди ни (за кључ но са 23. 12. 
2022.) по осно ву со ли дар не по мо ћи ис пла ће
но је, по свим осно ви ма, 26.797.615 ди на ра.

Су штин ска раз ли ка у но вом Пра вил ни ку 
у од но су на прет ход ни је што су, по ред по
сто је ћих осно ва за ис пла ту из Фон да за со
ли дар ну по моћ ЛКС а то су: 
• Све те шке бо ле сти са ком пли ка ци ја ма
•  На сту па ње трај ног ин ва ли ди те та  

чла на Ко мо ре
•  Убла жа ва ње по сле ди ца еле мен тар них 

не по го да
•  Пру жа ње по мо ћи чла ну Ко мо ре  

у слу ча ју смр ти чла на уже по ро ди це 
(брач ног дру га или де це)

• Ро ђе ње де те та чла на Ко мо ре,

уве де на још три до дат на осно ва за ис
пла ту со ли дар не по мо ћи (у чла ну 6 став 1 
тач ке 6 до 8):

– За по моћ чла но ви ма Ко мо ре за по ла зак 
де це у пр ви раз ред основ не шко ле у ви си ни 
од 12.000 ди на ра, не то;

– За ле че ње чла на Ко мо ре и чла на уже по
ро ди це у ино стран ству у ви си ни од 100.000 
ди на ра, не то;

– За де те пре ми ну лог ле ка ра, чла на Ко мо
ре до на вр ше не 18. го ди не жи во та, 40.000 ди
на ра го ди шње, не то.

Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би је је јед но
гла сно по др жа ла нај но ви ји пред лог Управ ног 
од бо ра ЛКС о из ме ни на ве де ног Пра вил ни ка 
о со ли дар ној по мо ћи чла но ви ма ЛКС и чла
но ви ма њи хо вих ужих по ро ди ца. Со ли дар на 
по моћ ће нај но ви јим из ме на ма би ти до ступ
на и за де цу ле ка ра ко ји су пре ми ну ли у по
след њих пет го ди на, од но сно у пе ри о ду од 14. 
09. 2017. го ди не до 14. 09. 2022. го ди не, а ко ја 
у мо мен ту под но ше ња зах те ва за одо бре ње 
и ис пла ту со ли дар не по мо ћи ни су на вр ши
ла 18 го ди на жи во та. 

То ће омо гу ћи ти и при ја вљи ва ње де це ко
ле га ко ји су пре ми ну ли од те жих бо ле сти, 
не срећ ним слу ча јем и, по себ но, ко ле га ма 
пре ми ну лим од Ко ви да 19. Пра во на ис пла
ту по мо ћи има де те пре ми ну лог ле ка ра до 
18. го ди не жи во та, у ви си ни од 40.000 ди на
ра го ди шње (не то). //

НОВИ ПРАВИЛНИК 
О СОЛИДАРНОЈ 
ПОМОћИ
// СОЛИДАРНА ПОМОћ ћЕ НАЈНОВИЈИМ ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА  
БИТИ ДОСТУПНА И ЗА ДЕЦУ ЛЕКАРА КОЈИ СУ ПРЕМИНУЛИ У ПОСЛЕДњИх  
ПЕТ ГОДИНА. ЛЕКАРИМА И ЧЛАНОВИМА њИхОВИх ПОРОДИЦА У 2022. ГОДИНИ 
(ЗАКЉУЧНО СА 23.12.2022.) ПО ОСНОВУ СОЛИДАРНЕ ПОМОћИ ИСПЛАћЕНО ЈЕ,  
ПО СВИМ ОСНОВИМА, 26.797.615 ДИНАРА //

С
куп шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би је је то ком 
2022. го ди не одр жа ла укуп но пет ре дов них 
и јед ну те ле фон ску сед ни цу, че твр тог и пе
тог са зи ва. На сед ни ци Скуп шти не ЛКС одр

жа ној 27. де цем бра у Бе о гра ду до нет је план ра да 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је за наредну годину ко ји је 
пред ло жио др Ми о драг Ста нић, ди рек тор Ле кар
ске ко мо ре Ср би је, а до нет је и фи нан сиј ски план 
ЛКС за 2023. го ди ну. 

На пред лог РЛК ЦЗС, иза бра ни су чла но ви Вр
хов ног су да ча сти ЛКС ко ји су том при ли ком да ли 
све ча ну из ја ву.

Јед но гла сно је усво јен Пра вил ник о до де ли нов
ча не по мо ћи за струч но уса вр ша ва ње чла но ва ЛКС 
ко ји је на сед ни ци Скуп шти не ЛКС пред ста вио др 
Да ни ло Је ре мић, пред сед ник РЛК Бе о гра да. 

До не те су и јед но гла сно усво је не из ме не и до пу
не Пра вил ни ка о со ли дар ној по мо ћи чла но ви ма 
ЛКС и чла но ви ма њи хо вих ужих по ро ди ца.

Усво је ни су сви из ве шта ји о ра ду ор га на и те ла 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је за 2022. го ди ну. 

Из ве штај о ра ду Ле кар ске ко мо ре Ср би је за 2022. 
го ди ну пред ста вио је др Ми о драг Ста нић, ди рек
тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је.

Др Го ран Аза њац, пред сед ник Управ ног од бо ра 
ЛКС пред ста вио је из ве штај о ра ду УО ЛКС, а из
ве штај о ра ду Над зор ног од бо ра Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је пред ста ви ла је пред сед ни ца тог од бо ра, др 
Сла ђа на Ко ва че вић.

Збир ни из ве штај о ра ду по себ них од бо ра Ле
кар ске ко мо ре Ср би је пред ста вио је др Јо ви ца Јо
ва но вић, пред сед ник По себ ног од бо ра за јав но 
здра вље и при мар ну здрав стве ну за шти ту у др
жав ној прак си.

Из ве штај о ра ду Етич ког од бо ра ЛКС пред ста вио 
је др Вла дан Пе рић, пред сед ник ЕО ЛКС, а из ве штај 
о ра ду пр во сте пе них су до ва ча сти ЛКС и Вр хов ног 
су да ча сти ЛКС пред ста ви ла је Да ни је ла Ђу кић, се
кре тар Вр хов ног су да ча сти ЛКС. 

На сед ни ци је усво је на и од лу ка о из бо ру чла но
ва Из да вач ког од бо ра и Из да вач ког са ве та струч ног 
ча со пи са ЛКС „Срп ски ме ди цин ски ча со пис“. //

УСВОЈЕНИ ГОДИшњИ 
ИЗВЕшТАЈИ О РАДУ 
// НА СЕДНИЦИ СКУПшТИНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ОДРЖАНОЈ  
27. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ, УСВОЈЕНИ СУ ИЗВЕшТАЈИ  
О РАДУ ОРГАНА И ТЕЛА КОМОРЕ ЗА 2022. ГОДИНУ, КАО И ПЛАНОВИ  
И ЦИЉЕВИ КОМОРЕ ЗА ПРЕДСТОЈЕћУ ГОДИНУ //
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 У 2022. години (са стањем на дан  
23. 12. 2022. године):

• Издато је 3.108 лиценци

• Издато је 87 привремених лиценци

• Одузете су 43 лиценце

• Обновљене су 13.782 лиценце

• У Именик ЛКС уписано је 1.445 лекара

• Лиценцни испит је полагало 58 лекара

• Издат је 351 сертификат добре праксе

Об нО ва ли цен ци 
за 17.364 ле ка ра

У 2022. го ди ни оба вљан је и ва жан по ве ре ни по
сао Ле кар ске ко мо ре Ср би је – об на вља ње ли цен ци 
ле ка ри ма, чла но ви ма ЛКС, ко ји ма ли цен ца ис ти че 
31. 12. 2022.го ди не, а чи ји број, пре ма по да ци ма из 
ба зе Ин фор ма ци о ног си сте ма ЛКС, из но си 17.364. 
Ле ка ри су има ли оба ве зу да нај ка сни је 60 да на пре 
ис те ка ли цен це под не су зах тев за об на вља ње ли
цен це и до ста ве по твр де о уче шћу на про гра ми ма 
КМЕ, за сед мо го ди шњи пе ри од.

ре дОв на спОљ на  
прО ве ра ква ли те та ра да

У те ку ћој го ди ни ура ђен је план ре дов не спољ не 
про ве ре ква ли те та ра да за 2022. го ди ну у др жав
ним и при ват ним здрав стве ним уста но ва ма на 
под руч ју РС. Струч ни над зор је ура ђен у са рад њи 
са РЛК, а све у скла ду са пла ном ра да Ми ни стар
ства здра вља РС. Над зор ни ци су не сме та но оба ви
ли над зор и из не ли пред ло ге ме ра.

из да ва ње Гла сни ка лкс  
и срп скОГ ме ди цин скОГ  
ча сО пи са лкс

У 2022. го ди ни на ста вље но је са ре дов ним из да
ва њем  Гла сни ка ЛКС и Срп ског ме ди цин ског часо
писa ЛКС, струч нона уч ног ча со пи са ко ји је ра ђен 
уз са рад њу и уз ве ли ки до при нос РЛК Бе о гра да.

Успе шнО Одр жа ни  
из бО ри У лкс

Пр ва по ло ви на 2022. го ди не про те кла је углав ном у 
спро во ђе њу из бо ра за чла но ве Скуп шти не Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је и чла но ве скуп шти на ре ги о нал них 
ле кар ских ко мо ра, за из бор у пе ти ман дат. Из бо ри 
су би ли рас пи са ни за 8. мај 2022. го ди не, а на кон 
одр жа ва ња из бо ра на по је ди ним би рач ким ме сти
ма одр жа ни су по но вље ни из бо ри 15. и 22. ма ја 2022. 
го ди не. Рад ор га на за спро во ђе ње из бо ра по сма тра
ли су овла шће ни пред став ни ци ЦЕ СИДа. 

На кон спро ве де ног из бор ног про це са, ЦЕ СИД је 
до ста вио Ле кар ској ко мо ри Ср би је из ве штај у ко ме 
се, из ме ђу оста лог, ка же, да је Ле кар ска ко мо ра Ср
би је на озби љан на чин схва ти ла из бор ни про цес, 
од кан ди до ва ња, пре ко ор га ни за ци је пред из бор них 
ак тив но сти, све до са мог из бор ног да на и по на вља
ња из бо ра на од ре ђе ним би рач ким ме сти ма.

У по ступ ку из бо ра иза бра ни су:

•  За скупштину лекарске коморе србије  
– 139 чланова (94 из државне праксе  
и 45 из приватне праксе)

• За скупштину рлк београда  122 члана
• за скупштину рлк војводине  58 чланова 
• за скупштину рлк Јис  62 члана 
• за скупштину рлк цзс - 60чланова
• за скупштину рлк ким  45 чланова.

На кон сти ту тив ној сед ни ци Скуп шти не  Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, 31. ма ја и 9. ју на 2022. го ди не, ве

ри фи ко ва ни су ман да ти но во и за бра них чла но ва 
Скуп шти не ЛКС и скуп шти на РЛК и иза бра ни ор
га ни ЛКС и ор га ни ре ги о нал них ле кар ских ко мо
ра у но вом са зи ву. Сви по себ ни од бо ри ЛКС су одр
жа ли сво је кон сти у тив не сед ни це и на ре дов ним 
сед ни ца ма до не ли су сво је по слов ни ке о ра ду. На 
пр вој ре дов ној сед ни ци Скуп шти не ЛКС одр жа ној 
6. сеп тем бра 2022. го ди не и за бра ни су пред сед ник 
и за ме ник пред сед ни ка и чла но ви Вр хов ног су да 
ча сти ЛКС. Су ди је пр во сте пе них су до ва ча сти и 
Вр хов ног су да ча сти да ли су све ча ну из ја ву пред
Скуп шти ном ЛКС.

ак тив нО УкљУ че ни  
У Ор Га ни за ци ЈУ кме

ЛКС је ор га ни зо ва ла и по др жа ла ви ше про гра
ма КМЕ, а обез бе ди ла је и он лајн  те сто ве, ко ји ма 
је чла но ви ма Ко мо ре омо гу ће но сти ца ње бес плат
них бо до ва. По мо гли смо тра ди ци о нал но ор га ни
за ци ју Срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре као и мно
ге дру ге струч не са стан ке. Би ли смо при сут ни на 
бро јним на уч ним стру ков има, као и ју би ле јима и 
про сла вама здравствених уста но ва и медицинс
ким фа кул те та у Ср би ји.

са рад ња са др жав ним  
и стрУ кОв ним ин сти тУ ци Ја ма

Одр жа ва ли смо и уна пре ди ли кон так те и са рад њу 
са ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка, фа кул те ти ма, 
здравственим уста но ва ма, Ин си ту том за јав ном 

здра вље Ср би је, Ре пу блич ким фон дом за здрав стве
но оси гу ра ње и Ми ни стар ством здра вља РС.

Оства ри ли смо са рад њу са Ре пу блич ким се кре
та ри ја том за јав не по ли ти ке (РСЈП) у ре а ли за ци ји 
Про гра ма за по јед но ста вљи ва ње ад ми ни стра тив
них по сту па ка и ре гу ла ти ве „Е Па пир“, ко ји је Вла
да Ре пу бли ке Ср би је усво ји ла у ју лу 2019. го ди не, а 
ко ји има за оп шти циљ си гур ни је, тран спа рент ни
је и пред ви дљи ви је по слов но о кру же ње и сма ње
ње уде ла укуп них ад ми ни стра тив них тро шко ва у 
БДПу. Тај по са о се на ста вља и у на ред ној го ди ни, 
у са рад њи са РСЈПом и Кан це ла ри јом за ин фор
ма ци о не тех но ло ги је и елек трон ску упра ву Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је.

На сајт По ве ре ни ка за ин фор ма ци је од јав ног 
зна ча ја по ста вљен је Ин фор ма тор о ра ду Ле кар
ске ко мо ре Ср би је.

ме ђУ на рОд на са рад ња

У окви ру ме ђу на род не са рад ње, пред став ни ци 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је уче ство ва ли су на број ним 
ме ђу на род ним ску по ви ма, ме ђу ко ји ма су: 

• Састанак дела борда SEEMFa; јун 2022.
•  Свечана академија поводом прославе  

27 година постојања Лекарске коморе  
Црне Горе; јул 2022.

•  Међународни конгрес SEEMFa  
у Бугарској (Пловдив); септембар 2022.

•  Конгрес ZEVA у хрватској (Дубровник); 
септембар 2022.

ИЗВЕшТАЈ О РАДУ  
ЗА 2022. ГОДИНУ
// ТОКОМ 2022. ГОДИНЕ ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ЈЕ ОБАВЉАЛА  
ПОВЕРЕНЕ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ИЗСВОЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ, БЕЗ ЗАСТОЈА  
И У СКЛАДУ СА ПОЗИТИВНИМ ПРОПИСИМА //
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• Скупштина WMA у Берлину; октобар 2022.
•  Састанак Европске уније медицинских 

специјалиста (UEMS) у Атини; октобар 2022. 
•  Научна конференција на тему „ Лекарске 

грешке и правила добре медицинске  
и клиничке праксе“ у Бугарској; октобар 2022. 

•  Генерална Скупштина ЦПME; октобар 2022. 
•  Генерална Скупштина УЕМО у Љубљани; 

новембар 2022.
•  Састанак одбора SEEMFa у Бугарској 

(Софија); новембар 2022. 

рад на из ме на ма пра вил ни ка

До не ти су но ви пра вил ни ци, као и из ме не и до
пу не ва же ћих пра вил ни ка у Ле кар ској ко мо ри 
Ср би је и то: но ви Пра вил ник о со ли дар ној по мо
ћи чла но ви ма ЛКС и чла но ви ма њи хо вих ужих 
по ро ди ца, из ме не и до пу не Пра вил ни ка о фи
нан сиј скома те ри јал ном по сло ва њу у ЛКС, из
ме не и до пу не Пра вил ни ка о на кна да ма за рад 
у ЛКС, као и но ви Пра вил ник о до де ли сред ста ва 
за уче ство ва ње на на уч ним и струч ним ску по
ви ма и струч ном уса вр ша ва њу чла но ва Ле кар
ске ко мо ре Ср би је.

Оси ГУ ра ње  
Од прО фе си О нал не  
Од ГО вОр нО сти

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је за кљу чи ла Уго вор o 
оси гу ра њу од про фе си о нал не од го вор но сти но си
ла ца ва же ће ли цен це ЛКС за 36.961 ле ка ра, са Три
глав оси гу ра њем. Уго вор о оси гу ра њу ва жи до 20. 
ју на 2023. го ди не. На тај на чин очу ван је кон ти ну
и тет утра ја њу оси гу ра ња од про фе си о нал не од го
вор но сти ле ка ра ко ји смо за по че ли 2017. го ди не.

нО ви рад ни  
ман ти ли за кО ле Ге
Ле кар ска ко мо ра Ср би је је у са рад њи са ре ги о

нал ним ле кар ским ко мо ра ма на ба ви ла и по де ли
ла ле ка ри ма рад не ман ти ле: РЛК Бе о гра да – 2.125 
ко ма да рад них ман ти ла за ле ка ре из 57 здрав стве
них уста но вау Бе о гра ду; РЛК ЦЗС – 5.475 ко ма да; 
РЛК ЈИС – 5.262 ко ма да.

дОм ле ка ра вОЈ вО ди не

Спро ве ден је по сту пак јав не на бав ке за ра до
ве на адап та ци ји по слов ног про сто ра за по тре бе 
Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не, иза бран 
је нај по вољ ни ји по ну ђач ира до ви су за по че ти и 
спро во де се по пла ну. За вр шет ком ра до ва на по
слов ном про сто ру увла сни штву ЛКСРЛК Вој во ди
на ле ка ри у РЛК Вој во ди на до би ће свој дом, дом 
ле ка ра Вој во ди не.

рад Ор Га на ле кар ске  
кО мО ре ср би Је

Рад ор га на ЛКС се од ви јао пре ма  
пла ни ра ној ди на ми ци и то:
•  Скупштина је одржала пет седница  

и једну телефонску седницу
•  Управни одбор је одржао седам редовних  

седница и три телефонске седнице
•  Надзорни одбор је одржао  

три редовне седнице
•  Етички одбор одржао је три седнице  

и разматрао шест представки
•  Врховни суд части одржао је 11 седница  

и разматрао 11 предмета
•  Судови части у Лекарској комори Србије  

су током 2022. године обрађивали  
114 предмета

Посебни одбори ЛКС одржали су:
•  ПО за јавно здравље и примарну  

здравствену заштиту у државној пракси  
је одржао три седнице

•  ПО за медицинску етику је одржао  
једну седницу

•  ПО за стручна питања и стручни надзор  
је одржао једну седницу 

•  ПО за медицинско образовање  
је одржао једну седницу

•  ПО за секундарну и терцијарну  
здравствену заштиту у државној пракси  
је одржао две седнице

•  ПО за примарну здравствену заштиту  
у приватној пракси одржао је једну  
телефонску седницу

•  ПО за међународну сарадњу  
је одржао три седнице. //

У
прав ни од бор ЛКС, из че твр тог са зи
ва, је на по чет ку 2022. го ди не на 21. 
ре дов ној сед ни ци, из ме ђу оста лог, 
при хва тио пред лог За ко на о ко мо ра

ма здрав стве них рад ни ка утвр ђен од стра не 
че ти ри ко мо ре здрав стве них рад ни ка (Сто
ма то ло шке ко мо ре Ср би је, Фар ма це ут ске ко
мо ре Ср би је, Ко мо ре би о хе ми ча ра Ср би је и 
Ко мо ре ме ди цин ских се ста ра и здрав стве них 
тех ни ча ра Ср би је) од 17. ја ну а ра 2022. го ди
не, из у зев од ре ђе них чла но ва за ко је су да ти 
пред ло зи. На ис тој сед ни ци усво је ни су Из
ве штај о по пи су Цен трал не из бор не ко ми
си је ЛКС за 2021. го ди ну и Из ве штај о Фон ду 
со ли дар не по мо ћи. До нет је План јав них на
бав ки ЛКС за 2022. и yтвр ђен је ло го за Срп
ски ме ди цин ски ча со пис.

на 22. ре дов ној сед ни ци од 27. ја ну а ра 
2022. го ди не, из ме ђу оста лог, Управ ни од бор 
је усво јио пред лог Из ве шта ја о фи нан сијском 
по сло ва њу ЛКС за 2022. го ди ну, Из ве штај о 
ра ду струч ног над зо ра над здрав стве ним 
уста но ва ма по ве ре ног ЛКС у 2022. го ди ни, 
од лу чио о пред ло гу Од лу ке за апро при ја
ци ју, утвр дио пред лог за са став ЦИК ЛКС и 
утвр дио на кна де за рад ор га на за спро во ђе
ње из бо ра, раз ма трао пред лог Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре Бе о гра да за из ме ну Пра вил
ни ка о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по
сло ва у Ко мо ри и струч ној слу жби Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је и ре ги о нал них ле кар ских ко
мо ра, од лу чио о до де ли ди пло ма ле ка ри ма 
за ан га жо ва ње у пан де ми ји КО ВИД19., раз
ма трао и од лу чи вао по жал ба ма у управ ном 
по ступ ку и утвр дио до пу ну ли сте ка те го ри
ја ре ги стра тор ског ма те ри ја ла са ро ко ви ма 
чу ва ња у ЛКС. 

У но вом, пе том са зи ву Управ ног од бо ра ЛКС, 
а на кон из бо ра за чла но ве Управ ног од бо ра 
ЛКС на кон сти ту тив ној сед ни ци Скуп шти не 
ЛКС, УО ЛКС одр жао је:

пр ву ре дов ну сед ни цу 23. ју на 2022. го ди
не: На ис тој сед ни ци, из ме ђу оста лог, раз ма
трао је из ве штај о при мо пре да ји ду жно сти 
ди рек то ра ЛКС из че твр тог са зи ва и но во
и за бра ног ди рек то ра ЛКС из пе тог са зи ва; 
ана ли зи рао фин ансиј ски из ве штај за пр ви 
ква ра тал 2022. године, из ве штај о ста њу фи
нан сиј ских сред ста ва у ЛКС; о спро ве де ним 
јав ним на бав ка ма и они ма ко је су у то ку; 
усво јио је план ак тив но сти Управ ног од бо ра 
ЛКС; као и из ве штај ди рек то ра ЛКС о пла ни
ра ним ак тив но сти ма за пред сто је ћи пе ри од; 
иза брао но ве пред став ни ке у Управ ном од
бо ру Аген ци је за акре ди та ци ју здрав стве
них уста но ва.

дру гу ре дов ну сед ни цу 4. ав гу ста 2022. го
ди не: На ис тој сед ни ци, из ме ђу оста лог, раз
ма трао је ин фор ма ци ју о фор ми ра њу ко ле
ги ју ма ди рек то ра, ко јег чи не: ди рек тор ЛКС, 
пред сед ни ци РЛК, са вет ник ди рек то ра ЛКС, 
пред сед ник Управ ног од бо ра ЛКС, пред сед
ник Скуп шти не ЛКС, пред сед ник Над зор ног 
од бо ра ЛКС, пред сед ник Етич ког од бо ра ЛКС, 
пред став ник струч не слу жбе ЛКС и до нео Од
лу ку о фор ми ра њу на уч не Ака де ми је ЛКС; 
yтвр дио пред лог из ме на и до пу на Пра вил
ни ка о со ли дар ној по мо ћи чла но ви ма ЛКС 
и чла но ви ма њи хо вих ужих по ро ди ца; утвр
дио пред лог из ме на и до пу на Пра вил ни ка 
о фи нан сиј скома те ри јал ном по сло ва њу у 
Ле кар ској ко мо ри Ср би је; утвр дио пред лог 
из ме на и до пу на Пра вил ни ка о на кна да ма 
за рад чла но ва ор га на ЛКС и РЛК; ре ша вао 
по жал ба ма на пр во сте пе на ре ше ња у управ
ном по ступ ку.

тре ћу ре дов ну сед ни цу 24. ок то бра 2022. 
го ди не: На ис тој сед ни ци, из ме ђу оста лог, 
раз ма трао је из ве штај о фи нан сиј ском по сло
ва њу ЛКС за пе ри од 01. 01. 2022 30. 06. 2022. 
го ди не; до нео од лу ку о Апро при ја ци ји; од лу

Извештај о раду Управног 
одбора Лекарске коморе 
Србије за 2022. годину
// УПРАВНИ ОДБОР ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ОДРЖАО ЈЕ У 2022. ГОДИНИ ДВЕ 
РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ У ЧЕТВРТОМ САЗИВУ И ЧЕТИРИ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ У ПЕТОМ 
САЗИВУ, УКУПНО шЕСТ РЕДОВНИх СЕДНИЦА И ТРИ ТЕЛЕФОНСКЕ СЕДНИЦЕ //
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аК тив но сти ле Кар сКе Ко мо ре ср би је аК тив но сти ле Кар сКе Ко мо ре ср би је

ку о из ме ни и до пу ни Пла на јав них на бав
ки ЛКС за 2022. го ди ну; на ини ци ја ти ву ИО 
РЛКБ и ИО РЛК ЈИС пред ло жио је ди рек то ру 
ЛКС из ме не и до пу не Пра вил ни ка о ор га ни
за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва у Ко мо ри 
и струч ној слу жби ЛКС и РЛК; утвр дио на
кна де за рад струч них над зор ни ка; утвр дио 
ви си ну на кна де за из вр ши о це у под руч ним 
кан це ла ри ја ма; од лу чио о да ва њу до на ци је 
на ини ци ја ти ву ИО РЛК ЈИС. До нео пред лог 
од лу ке о до де ли при зна ња ЛКС; при хва тио 
пред лог РЛК ЈИС да до де ле 54 ди пло ме са 
пред ви ђе ним нов ча ним на кна да ма за ан га
жо ва ње ле ка ра у пан де ми ји Ко вид 19, као и 
да Ле кар ска ко мо ра Ср би је при хва та да бу
де по кро ви тељ Пе тог на ци о нал ног кон гре са 
са ме ђу на род ним уче шћем од 02. 11. до 06. 11. 
2022.г. и узме уче шће у све ча ном отва ра њу 
Кон гре са, без ма те ри јал них оба ве за, као и 
пред лог ди рек то ра Ко мо ре да се ми ни стру 
здра вља Ре пу бли ке Ср би је, а због пан де ми је 
иза зва не ко ро на ви ру сом у 2020, упу ти до пис 
за сма ње ње бро ја бо до ва КМЕ здрав стве ним 
рад ни ци ма за ту го ди ну.

че твр ту ре дов ну сед ни цу 25. но вем бра 
2022. го ди не: На ис тој сед ни ци, из ме ђу оста
лог, УО ЛКС раз ма трао је Из ве штај о фи нан
сиј ском по сло ва њу ЛКС за пе ри од 01. 01. 2022 
– 30. 09. 2022. го ди не; до нео од лу ку о Апро
при ја ци ји; од лу ку о из ме на ма и до пу на ма 
Пла на јав них на бав ки ЛКС за 2022. го ди ну; 
yсво јио Из ве штај струч не слу жбе ЛКС о про це
су ре ли цен ци ра ња, на ни воу ЛКС и РЛК; раз
ма трао пред лог Пра вил ни ка о до де ли нов ча
не по мо ћи за струч но уса вр ша ва ње чла но ва 

ЛКС (пред лог РЛК Бе о гра да); утр дио пред лог 
из ме на и до пу на Пра вил ни ка о со ли дар ној 
по мо ћи чла но ви ма ЛКС и чла но ви ма њи хо
вих ужих по ро ди ца; утвр дио пред лог РЛКВ 
за до де лу при зна ња ЛКС; утвр дио пред лог 
ли сте струч них над зор ни ка за 2023. го ди ну; 
од лу чи вао по жал би на ре ше ње у управ ном 
по ступ ку; оба вио кон сул та ци је са пред сед
ни ком Скуп шти не ЛКС у ве зи са днев ним 
ре дом сед ни це Скуп шти не ЛКС, пла ни ра не 
за де цем бар 2022; од лу чи вао о да ва њу до
на ци ја на пред лог ИО ре ги о нал них ле кар
ских ко мо ра.

на пр вој ван ред ној те ле фон ској сед ни ци 
од 25. ав гу ста 2022. од лу чи вао је о до ста вље
ном аманд ма ну де ле га та Скуп шти не ЛКС на 
утвр ђе ни пред лог Пра вил ни ка о со ли дар ној 
по мо ћи чла но ви ма Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
и чла но ви ма њи хо вих ужих по ро ди ца. 

на дру гој ван ред ној те ле фон ској сед-
ни ци од 2. но вем бра 2022.г. усво јио је пред
лог за до пу ну ли сте струч них над зор ни ка за 
2022. го ди ну.

на тре ћој ван ред ној те ле фон ској сед ни-
ци од 28. но вем бра 2022. утвр дио је пред лог 
Пра вил ни ка о до де ли сред ста ва за уче ство
ва ње на на уч ним и струч ним ску по ви ма и 
струч ном уса вр ша ва њу чла но ва Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је и про сле дио Скуп шти ни ЛКС 
на ко нач ну од лу ку.

Пред сед ник Управ ног од бо ра ЛКС
др сци мед. Го ран Аза њац

пОсебан ОдбОр за ЈавнО 
здравље и примарнУ 
здравственУ заштитУ  
У државнОЈ пракси лкс

То ком 2022. го ди не ПО за јав но здра вље и 
при мар ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној 
прак си ЛКС је одр жао три сед ни це и то 8. ју
ла, 6. ок то бра и 12. де цем бра.

На 1. сед ни ци раз ма тра ни су: упо зна ва ње 
са до са да шњим ак тив но сти ма ПО; пред ло
зи и су ге сти је за бу ду ћи рад ПО; раз ма тра ње 
ини ци ја ти ве за си стем ско ге не ри са ње по твр
да/из ве шта ја о при вре ме ној спре че но сти за 
рад за сла ње по сло дав ци ма. 

На 2. сед ни ци раз ма тра ни су: зна чај и уло га 
ин сти ту та и за во да за јав но здра вље у здрав
стве ном си сте му и по др шка ЛКС остан ку 
истих у пла ну мре же здрав стве них уста но ва; 
раз ма тра ње пред ло га уна пре ђе ња при мар не 
здрав стве не за шти те исто и ме ног ПО РЛКВ; 
пред ло зи и су ге сти је за да љи рад од бо ра.

ПО за јав но здра вље и ПЗЗ у ДП ЛКС ука
зу је на зна чај ну уло гу и свр сис ход ност ин

сти ту та и ло кал них за во да за јав но здра вље 
у здрав стве ном си сте му Ср би је и тра жи по
др шку од Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ка ко би 
се ути ца јем на Ми ни стар ство здра вља РС, 
Ми ни стар ство фи нан си ја РС и Ре пу блич ког 
фон да за здрав стве но оси гу ра ње омо гу ћи ло 
њи хо во ста бил но фи нан си ра ње и оста нак 
истих у пла ну мре же здрав стве них уста но
ва на исти на чин  рав но прав но са оста лим 
здрав стве ним уста но ва ма.

Усво је ни су пред ло зи за бу ду ћи рад ПО за 
јав но здра вље и ПЗЗ у ДП ЛКС ко ји ће се раз
ма тра ти на на ред ним сед ни ца ма ПО и то 
сле де ће те ме као при о ри тет не:
• На си ље над ле ка ри ма
•  Про ши ре ње и уна пре ђе ње услу га  

ла бо ра то риј ске ди јаг но сти ке  
на ни воу ПЗЗ

• Нор ма ти ви РФ ЗО на ни воу ПЗЗ
•  Про бле ма ти ка спе ци ја ли за ци ја  

и ужих спе ци ја ли за ци ја на ни воу ПЗЗ
•  Пред ло зи за уна пре ђе ње  

ка пи та ци о не фор му ле

На 3. сед ни ци раз ма тра не су сле де ће те ме: 
без бед ност и здра вље на ра ду ле ка ра ини ци
ја ти ва за из ме не Кри вич ног за ко на; ана ли за 
ста ти стич ких по да та ка ве за них за ка дров ску 
по кри ве ност на при мар ном ни воу здрав стве
не за шти те у Ср би ји у ци љу из на ла же ња на
чи на за по бољ ша ње тре нут ног ста ња; пред
ло зи и су ге сти је за да љи рад од бо ра. 

Усво је ни су до дат ни пред ло зи за бу ду ћи 
рад од бо ра ко ји ће се раз ма тра ти на на ред
ним сед ни ца ма:
• Про блем де фи ци та ле ка ра
• Про бле ми ве за но за ка пи та ци о ну оце ну 
•  Про бле ми ве за ни за но мен кла ту ру  

здрав стве них услу га.

Пред сед ник 
ПО за ЈЗ и ПЗЗ у др жав ној прак си ЛКС

др Јо ви ца Јо ва но вић

пО се бан Од бОр  
за ме ди цин скУ ети кУ лкс

То ком 2022. го ди не ПО за ме ди цин ску ети ку 
ЛКС је одр жао јед ну сед ни цу, 30. сеп тем бра у 

Извештаји о раду  
посебних одбора ЛкС у 2022.
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аК тив но сти ле Кар сКе Ко мо ре ср би је аК тив но сти ле Кар сКе Ко мо ре ср би је

Бе о гра ду. На сед ни ци је усво јен план ра да ПО 
за бу ду ћи пе ри од, са сле де ћим те ма ма: 
•  Пра ће ње по што ва ња при ме не пра ви ла  

Ко дек са ме ди цин ске ети ке ЛКС  
од стра не чла но ва ЛКС

•  На си ље над ле ка ри ма – но ви не  
у ме ђу на род ним стан дар ди ма ети ке

• Без бед ност ле ка ра
•  Упо тре ба ка на би са у ме ди цин ске свр хе
•  Еута на зи ја – етич ки и ме ди цин ски 

аспек ти
•  Прет по ста вље на са гла сност  

и ин фор ми са ни при ста нак ве за но  
за тран спла нта ци ју ор га на

• Тај ност по да та ка у здрав ству
•  Пра ће ње ре ак ци ја гра ђа на на ак ту ел не  

те ме ве за но за здрав ство.

Пред сед ник 
ПО за ме ди цин ску ети ку ЛКС

др Жељ ко Га ра би но вић

пО се бан Од бОр  
за ме ди цин скО  
Обра зО ва ње лкс

То ком 2022. го ди не одр жа на је јед на сед
ни ца По себ ног од бо ра за ме ди цин ско обра
зо ва ње Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 21. ју ла у 
Бе о гра ду.

На одр жа ној 1. ре дов ној сед ни ци ПО за ме
ди цин ско обра зо ва ње ЛКС усво јен је за пи
сник са кон сти ту тив не сед ни це. Чла но ви ПО 
су се упо зна ли са По слов ни ком о ра ду, као 
и са до са да шњим ак тив но сти ма од бо ра. Др 
Ју суф Ну ко вић, члан ПО из прет ход ног са
зи ва, са пар ре че ни ца из нео је ка кви су би
ли пла но ви ПО, шта је ус пе ло да се оства ри 
и шта и ка ко мо же да се на ста ви. Та ко ђе, на 
ис тој сед ни ци раз го ва ра ло се и о пред ло зи
ма и су ге сти ја ма за бу ду ћи рад. На сед ни ци 

је као зна чај но ис так ну то да је до нет но ви 
Пра вил ник о бли жим усло ви ма за спро во ђе
ње кон ти ну и ра не еду ка ци је за здрав стве не 
рад ни ке и здрав стве не са рад ни ке. 

Пра вил ни ком је ЛКС до би ла ши ра овла
шће ња и над ле жо сти и ве ли ки број по сло ва 
ко је је Ко мо ра до са да ра ди ла је фор ма ли
зо ван ње го вим до но ше њем. Као зна чај не су 
ис так ну те: спро во ђе ње кон тро ле КМЕ, во ђе
ње име ни ка ор га ни за то ра КМЕ, за хва љу ју ћи 
че му ће по сто ја ти еви ден ци ја ко је и ко ли ко 
про гра ма спро вео, ка ко су осми шље ни и ко
ли ко су ква ли тет ни.

Пред сед ник 
ПО за ме ди цин ско обра зо ва ње ЛКС

др Не ма ња Ди мић

пoсебан Од бОр  
за стрУч на пи та ња  
и стрУч ни над зОр лкс

То ком 2022. го ди не ПО за струч на пи та ња и 
струч ни над зор ЛКС је одр жао јед ну сед ни цу, 
17. но вем бра у Бе о гра ду. На исто и ме ној сед ни
ци, у окви ру над ле жно сти ко је има на осно ву 
Ста ту та ЛКС, ПО је на осно ву пред ло га ли ста 
струч них над зор ни ка ПО за струч на пи та ња 
и струч ни над зор РЛК, до нео пред лог ли сте 
струч них над зор ни ка за 2023. го ди ну и исту 
упу тио УО ЛКС на да љу над ле жност.

Пред сед ник 
ПО за струч на пи та ња  
и струч ни над зор ЛКС

др Са ша За јић

пО се бан Од бОр  
за се кУн дар нУ и тер ци Јар нУ 
здрав стве нУ за шти тУ  
У др жав нОЈ прак си лкс

На одр жа ној 1. ре дов ној сед ни ци ПО за се
кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну за шти ту 
у др жав ној прак си ЛКС усво јен је за пи сник 
са кон сти ту тив не сед ни це. Чла но ви ПО су се 
упо зна ли са По слов ни ком о ра ду, као и са до
са да шњим ак тив но сти ма ПО. У окви ру ове 
тач ке днев ног ре да пред сед ник ПО је пре
зен то вао рад од бо ра у прет ход ном пе ри о ду, 
с об зи ром на то да ни је би ло чла но ва од бо ра 
ко ји су би ли у прет ход ном са зи ву. Та ко ђе, на 
ис тој сед ни ци раз го ва ра ло се и о пред ло зи
ма и су ге сти ја ма за бу ду ћи рад. 

Ис так ну то је као зна чај но да по ло жај, уло
га, пра ва и оба ве зе мла дих ле ка ра у све тлу 
во лон тер ског ра да и спе ци ја ли за ци је, као 

јед на од те ма ко је су по кре ну те у прет ход
ном са зи ву, тре ба да бу де не што чи ме би се 
од бор ба вио на не кој од на ред них сед ни ца. 
Та ко ђе, др Сне жа на Га јић је из не ла да је јед
на од го ру ћих те ма ко јом би од бор тре ба ло 
да се ба ви слу жба тран сфу зи о ло ги је. 

По во дом на ве де них те ма на сед ни ци су 
јед но гла сно до не ти за кључ ци да те ма на

ред не сед ни це овог од бо ра бу де тран сфу зи
о ло ги ја (по те шко ће са ко ји ма се су о ча ва ју), 
а да по ло жај, уло га, пра ва и оба ве зе во лон
те ра, нов ча на на док на да за во лон тер ски 
рад, рад ни стаж то ком во лон ти ра ња, ви си
на чла на ри не во лон те ра пре ма ЛКС, ду жи
на тра ја ња во лон ти ра ња и во лон тер ски рад 
на се кун дар ном ни воу бу ду те ме ко је ће се 
об ра ђи ва ти у на ред ном пе ри о ду на сед ни
ца ма по себ ног од бо ра. 

На 2. сед ни ци од бо ра ко ја је одр жа на 23. 
де цем бра кон ста то ва но је да су чла но ви ПО 
раз ме ни ли сво ја ис ку ства ве за на за про
бле ме ко ји по сто је у тран сфу зи о ло ги ји у 
здрав стве ним уста но ва ма у ко ји ма ра де, те 
из на ве де них раз ло га, као пред лог ме ра за 
уна пре ђе ње тран сфу зи о ло шке де лат но сти у 
Ре пу бли ци Ср би ји, пред ла жу усва ја ње сле
де ћих за кљу ча ка:

– По ве ћа ње количинa кр ви ко је тре ба да бу
де обез бе ђе но од стра не Институ тa за тран
сфу зи ју кр ви Ср би је и за во да за тран сфу зи ју 
кр ви пре ма бол нич ким бан ка ма кр ви (сход но 
њи хо вим по тре ба ма и по тра жи ва њи ма)

– Ин ди ка ци ја за при ме ну тран сфу зи је кр
ви и ком по не на та кр ви тре ба да бу де по ста
вље на на осно ву све о бу хват ног са гле да ва ња 
бо ле сни ка од стра не кли нич ног тран сфу зи
о ло га, ане сте зи о ло га и ор ди ни ра ју ћег ле ка
ра, а не на осно ву по је ди нач них па ра ме та ра 
ла бо ра то риј ских ана ли за (чест слу чај у сва
ко днев ној кли нич кој прак си)

– Да ва ње ве ћих овла шће ња бол нич ким 
бан ка ма кр ви у сми слу мо ти ва ци је до бро

вољ них да ва ла ца, при ку пља ња кр ви, те сти
ра ња, об ра де, скла ди ште ња и из да ва ња кр ви 
и ком по не на та кр ви.

Пред сед ник 
ПО за СиТ ЗЗ у др жав ној прак си ЛКС

др Не ма ња Бран ко вић

пО се бан Од бОр за при мар нУ  
здрав стве нУ за шти тУ  
У при ват нОЈ прак си лкс

То ком 2022. го ди не у 4. са зи ву ПО за при
мар ну здрав стве ну за шти ту у при ват ној прак
си ЛКС одр жао је јед ну те ле фон ску сед ни цу, 
12. апри ла и на њој су ве ћи ном гла со ва до
не те од лу ке:

 а) о умре жа ва њу при ват них здрав стве них 
уста но ва (им пле мен ти ра ти их у ИС МЗ РС 
у ко ји се сли ва ју сви по да ци) са си сте мом 
Ба ту та у ве зи ре зул та та те сти ра ња ан ти ген
ским те сто ви ма

 б) о омо гу ћа ва њу ле ка ри ма у при ват ним 
здрав стве ним уста но ва ма да про пи су ју ан
ти ви ру сну те ра пи ју ко ју би па ци јен ти мо гли 
да, на осно ву њи хо вог спе ци ја ли стич ког из
ве шта ја, на ба ве у од ре ђе ним апо те ка ма или 
у при ват ним здрав стве ним уста но ва ма у ко
ји ма су оства ри ли здрав стве ну за шти ту.

У 5. са зи ву овај ПО ни је одр жао ни јед ну 
сед ни цу.

пО се бан Од бОр  
за ме ђУ на рОд нУ  
са рад њУ лкс

То ком 2022. го ди не одр жа не су три ре дов
не сед ни це По себ ног од бо ра за ме ђу на род ну 
са рад њу Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 23. ју на, 11. 
ју ла и 5. де цем бра. По се бан од бор за ме ђу
на род ну са рад њу ЛКС усво јио је план ра да 
за 2022/2023. го ди ну и јед но гла сно до нео од
лу ку ко ја се са сто ји у сле де ћем:

– На ста ви ти кон ти ну и тет ра да, од но сно, 
одр жа ва ње и на ста вак по сто је ће са рад ње са 
ме ђу на род ним ор га ни за ци јама, са на гла
ском на WMA и SE EMF, не за по ста вља ју ћи 
са рад њу са дру гим ор га ни за ци ја ма

– Ус по ста вља ње но вих ме ђу на род них од
но са ЛКС у ци љу уна пре ђе ња по зи ци је ЛКС 
у ре ги о ну, Евро пи и све ту

– Оства ри ва ње ко му ни ка ци је са ме ђу на
род ним кли ни ка ма, ка ко би се ко ле га ма 
обез бе ди ло уса вр ша ва ње.

Пред сед ник
ПО за ме ђу на род ну са рад њу ЛКС

др Не над Ђо ко вић
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РЕГИОНАЛНА 
ЛЕКАРСКА 

КОМОРА

БРОЈ ПРЕДМЕТА У РАДУ У 2022.
СТАњЕ ПРЕДМЕТА У РАДУ ТОКОМ 2022. ГОДИНЕ

Преостали 
предмети у 
раду на дан 

16. децембар 
2022. године

Формални услови             Истрага             Одлуке Застој

Застарело
Предмети 

затечени на дан 
01. јануар 2022. 

године

Предмети 
примљени од 
01. јануара до 
16. децембра 
2022. године

УКУПНО у раду 
у 2022. години

Не испуњава 
формалне 

услове

Испуњава 
формалне 

услове
Неосновано Основано Осуђујуће Ослобађајуће

Београда 14 27 41 13 18 11 14 3 2 1 1 23

Војводине 13 13 26 8 5 3 2 3 2 1 0 14

за југоисточну 
Србију

14 17 32 7 8 7 2 1 4 0 19

за централну  
и западну Србију

9 6 15 4 11 3 5 2 4 1 19

за Косово  
и Метохију

1 1

УКУПНО: 51 63 114 32 41 24 23 9 4 6 2 63

Уважена жалба
Одбијена жалба  
као неоснована

констатација наступања  
апсолутне застарелости

Одбачено предмети у току УкУпан брОЈ 
седница веЋа 
врХОвнОГ сУда 

части лкс
Враћено на поновљени  

поступак
Преиначена одлука  

првостепеног суда части

2 1 4 1 1 2                  11

ЗбирНи иЗВеШај о раДУ ПрВосТеПеНиХ сУДоВа ЧасТи  реГиоНаЛНиХ ЛекарскиХ комора У 2022. ГоДиНи

   иЗВеШТај о раДУ ВрХоВНоГ сУДа ЧасТи  Лекарске коморе србије У 2022. ГоДиНи

Пред сед ник Вр хов ног су да ча сти ЛКС је у 
скла ду са сво јим овла шће њи ма из Ста ту та Ле
кар ске ко мо ре Ср би је, у пе ри о ду од 01. ја ну а ра 
2022. го ди не до 20. де цем бра 2022. го ди не до

нео укуп но 15 ре ше ња по жал ба ма стра на ка 
на ре ше ња о осно ва но сти/нео сно ва но сти пред
ло га од стра не су ди је ис тра жи те ља, ре ше ња о 
по сто ја њу/не по сто ја њу фор мал них усло ва од 

стра не пред сед ни ка пр во сте пе них су до ва ча
сти ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра, те ре ше
ња о усва ја њу/од би ја њу зах те ва за об је ди ње но 
во ђе ње по ступ ка. 

Проф. др Радован Караџић
председник Врховног суда части

Лекарске коморе Србије

У то ку 2022. го ди не одр жа не су укуп но три 
сед ни це Етич ког од бо ра ЛКС, од то га јед на 
сед ни ца у прет ход ном са зи ву овог Од бо ра, 
и две у ак ту ел ном са зи ву. 

У прет ход ном са зи ву Етич ког од бо ра ЛКС 
раз ма тра на је јед на пре дстав ка. У ак ту ел
ном са зи ву Етич ког од бо ра ЛКС раз ма тра
ли смо укуп но се дам пред став ки у ве зи са 

Извештај о раду  
Етичког одбора Лекарске 
коморе Србије у 2022.

че ти ри раз ли чи та пред ме та, од ко јих су 
не ки би ли под лу пом ши ре, а не са мо ме
ди цин ске јав но сти, док су не ки би ли и ме
диј ски про пра ће ни.

Етич ки од бор је дао сво је ми шље ње по 
свим пред став ка ма. За по је ди не пред
став ке ЕО ЛКС ни је био над ле жан за од
лу чи ва ње, те је с тим у ве зи под но си о це 
пред став ки упу тио на над ле жне др жав не 
ор га не и ин сти ту ци је, од но сно на су до ве 
ча сти ЛКС, уко ли ко по сто је еле мен ти ко
ји ука зу ју на то да је евен ту ал но учи ње на 
по вре да про фе си о нал не ду жно сти и угле
да чла на Ко мо ре. 

Сва до не та ми шље ња су би ла у скла ду са 
Ко дек сом ме ди цин ске ети ке. За хва љу јем 
се Да ни је ли Ђу кић, се кре та ру вр хов ног су
да ча сти ЛКС и свим чла но ви ма Етич ког 
од бо ра ЛКС. На дам се да ће мо и убу ду ће, 
под јед на ко успе шно и ефи ка сно, ра ди ти у 
ци љу про мо ци је на че ла ме ди цин ске ети
ке и очу ва ња угле да и ча сти Ле кар ске ко
мо ре Ср би је.

пред сед ник ЕО ЛКС
проф. др Вла дан Пе рић
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Пише: прим. др Бранка Лазић

Г
е не рал на скуп шти на УЕМОа одр жа
на је 4. и 5. но вем бра 2022. у Љу бља ни, 
Сло ве ни ја уз по др шку Ле кар ске ко мо
ре Сло ве ни је. Ово је би ло по след ње 

за се да ње ко јим је пред се да ва ло ру мун ско 
пред сед ни штво на че лу са Ка ли ном Бум бу
лу том. Иза бра но је но во пред сед ни штво на 
че лу са др Ти а гом Вил не вом из Пор ту га ла, 

ге не рал ним се кре та ром Ка та ри ном Ма ти ас 
и бла гај ни ком Пе дром Фон те ом за пе ри од 
2023–2026 . Иза бра на су и два но ва пот пред
сед ни ка, Бран ка Ла зић из Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је и Пи тер хол ден из Бри тан ске ме ди
цин ске асо ци ја ци је. Па три ку Уву а ру из Фран
цу ског са ве за ле ка ра и Ве сни Пе ка ро вич из 
Сло ве нач ке ле кар ске ко мо ре ман дат тра је. 
Но во Пред сед ни штво се оба ве за ло да ће се 
за ла га ти за при зна ва ње спе ци ја ли за ци је оп
ште/по ро дич не ме ди ци не и ин тен зи ви ра ње 

ан га жма на са европ ским до но си о ци ма од лу
ка, по ве ћа ње са рад ње са дру гим ле кар ским 
ор га ни за ци ја ма и по ди за ње све сти о сво јој 
ва жно сти ме ђу ци вил ним дру штвом.

УЕМО – Европ ска уни ја ле ка ра оп ште 
прак се/по ро дич не ме ди ци не осно ва на је у 
Па ри зу 1967. го ди не, а Ле кар ска ко мо ра Ср
би је по ста ла је пу но прав ни члан те ор га ни
за ци је 2017.го ди не. Тре нут но, УЕМО има 25 

зе ма ља чла ни ца уну тар ге о граф ске, 
а не по ли тич ке Евро пе, и одр

жа ва две ге не рал не скуп шти
не, у про ле ће и је сен. Има за 
циљ да про мо ви ше нај ви ши 
стан дард обу ке, прак се и не
ге па ци је на та у обла сти оп
ште прак се/по ро дич не ме ди
ци не ши ром Евро пе и бра ни 

уло гу оп ште ме ди ци не/по ро
дич них ле ка ра у здрав стве

ном си сте му. По ве зу је се и ин
фор ми ше дру га те ла ЕУ (као што 

су ЕМАЕвроп ска аген ци ја за ле ко ве, 
хЕ РАЕвроп ска ор га ни за ци ја за ре а го ва ње 
у кри зним си ту а ци ја ма, хТАРад на гру па 
за про це ну здрав стве них тех но ло ги ја), као 
и европ ске ме ди цин ске ор га ни за ци је (ЕЈД

Европ ско удру же ње мла дих док то ра, ВОН
ЦАСвет ска ор га ни за ци ја ле ка ра оп ште/по
ро дич не ме ди ци не, ЦПМЕСтал ни ко ми тет 
ле ка ра Евро пе, УЕМСЕвроп ском удру же ње 
ле ка ра спе ци ја ли ста).

У УЕМОу по сто ји и ра ди шест стал них рад
них гру па: Ком пе тен ци је ле ка ра оп ште прак
се у упра вља њу ком плек сно шћу/хро нич не 
бо ле сти, Пре вен тив не ак тив но сти (вак ци на
ци ја, скри нинг…), Ад хок (при зна ва ње спе
ци јал но сти, пре ко гра нич на не га, ор га ни за
ци о не про ме не…), Ездрав ство (кон сул та ци је 
на да љи ну, те ле ме ди ци на), Вред ност ле ка ра 
оп ште прак се (ан ке те о оби му по сла и оби
му прак се) и ЦМЕ/ЦПД (про цес акре ди та ци
је еду ка тив них про гра ма).

Нај ва жни ји про јек ти, ко ји су у то ку и на
ста вља ју се, су: 

1)  при зна ва ње спе ци јал но сти  
оп ште прак се/по ро дич не ме ди ци не 
од стра не еУ 

Нај но ви ја Ге не рал на скуп шти на УЕМОа 
до спе ла је на на слов не стра не шпан ских ме
ди ја Médi cos Y Pa ci en tes, на гла ша ва ју ћи став 
УЕМОа про тив уго ва ра ња ле ка ра без спе ци
ја ли за ци је оп ште ме ди ци не у шпа ни ји.

УЕМО ЕВРОПСКА УНИЈА ЛЕКАРА ОПшТЕ ПРАКСЕ/ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ

Др Бранка Лазић изабрана  
за потпредседника УЕМО-а
// ГЕНЕРАЛНА СКУПшТИНА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЛЕКАРА ОПшТЕ ПРАКСЕ/ПОРОДИЧНЕ 
МЕДИЦИНЕ ОДРЖАНА ЈЕ 4. И 5. НОВЕМБРА 2022. У ЉУБЉАНИ У СЛОВЕНИЈИ  
// ИЗАБРАНО ЈЕ НОВО ПРЕДСЕДНИшТВО НА ЧЕЛУ СА ДР ТИАГОМ ВИЛНЕВОМ  
ИЗ ПОРТУГАЛА А ДЕЛЕГАТ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ, ПРИМ. ДР БРАНКА ЛАЗИћ, 
ИЗАБРАНА ЈЕ ЗА ПОТПРЕДСЕДНИКА ЗА ПЕРИОД 2023–2026. //

меЂУнароДна сараДЊа меЂУнароДна сараДЊа
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У члан ку се опи су је УЕМОова осу да ове 
си ту а ци је ко ја се тре нут но де ша ва у раз ли
чи тим ауто ном ним за јед ни ца ма шпа ни је, 
где ан га жу ју ле ка ре без спе ци јал но сти по ро
дич не/оп ште ме ди ци не да оба вља ју прак су, 
што се та ко ђе де ша ва у Пор ту га лу и Ру му
ни ји и мо же се про ши ри ти на дру ге зе мље 
и спе ци јал но сти због не до стат ка ле ка ра са 
спе ци ја ли за ци јом.

2)  кон ти ну и ра но уче шће у здрав стве ној  
мре жи – амр (ан ти ми кроб на  
ре зи стен ци ја) ра ди о ни ца  
са здрав стве ним про фе си о нал ци ма  
Спе ци јал ни Евро ба ро ме тар об ја вљен  
17. но вем бра ну ди пре глед ста во ва 
Евро пља на пре ма ан ти би о ти ци ма. 
Глав ни ре зул та ти су:

Упо тре ба ан ти би о ти ка до сти гла је ре корд но 
ни зак ни во: 23% Евро пља на ка же да је узи
ма ло ан ти би о ти ке у орал ном об ли ку у про
те клој го ди ни, што је нај ни же од 2009. Али 
то ва ри ра, од 42% на Мал ти до 15% у швед
ској и Не мач кој. Око 8% ан ти би о ти ка узи ма
но је без ре цеп та.

Ве о ма ве ли ки део Евро пља на је узи мао ан
ти би о ти ке без оправ да ња (тј. са мо за ви ру
сне ин фек ци је или симп то ме).

3)  члан ство у Хта (про це на  
здрав стве них тех но ло ги ја) 

УЕМО је 17. и 18. ок то бра при су ство вао обу ци 
у Европ ској аген ци ји за ле ко ве (ЕМА). То ком 
до га ђа ја, рас пра вља ло се о број ним те ма ма, 
укљу чу ју ћи: Пре глед ре гу ла тор ног пу та ле ка, 
Раз у ме ва ње ре ле вант них обла сти у ко ји ма 

па ци јен ти и здрав стве ни рад ни ци мо гу до
при не ти, као што су сми сле ни ис хо ди кли
нич ког ис пи ти ва ња, из во дљи вост ди зај на 
ис пи ти ва ња итд. Оп шти прин ци пи и раз ли
ке из ме ђу до зво ле за про мет и хТА (про це не 
здрав стве них тех но ло ги ја). ЕУнет хТА 21 и ЕУ 
хТА Ре гу ла ти ва: Ре ле вант ност хТА и мо гућ
но сти за укљу чи ва ње струч ња ка.

4)  члан ство у ко а ли ци ји  
за вак ци на ци ју

Бла гај ник УЕМОа, др Ма да ли на Ве са, при
су ство ва ла је Струч ној кон фе рен ци ји о вак
ци на ци ји ко ју је ор га ни зо ва ло че шко Пред
сед ни штво Са ве та ЕУ, ко ја се одр жа ла 21. и 
22. но вем бра у Пра гу.

На до ве зу ју ћи се на пре по ру ку Са ве та о ја
ча њу са рад ње про тив бо ле сти ко је се мо гу 
спре чи ти вак ци на ма из 2018. и ва жне лек
ци је на у че не то ком по след њих го ди на пан
де ми је КО ВИД19, че шко пред сед ни штво 
Са ве та ЕУ на ме ра ва да се по за ба ви овим 
иза зо ви ма ко ји су ана ли зи ра ни то ком ове 
Кон фе рен ци је.

У окви ру из ве шта ја Европ ских ме ди цин
ских ор га ни за ци ја го сто ва ли су са пре зен та
ци ја ма и Ди а на Гон за лес, из Пор ту га ла ис пред 
(EJD) Европ ског удру же ња мла дих док то ра i 
Лу ка Де лак из (EM SA) Европ ског удру же ња 
сту де на та ме ди ци не. Пред ста ви ли су рад 
сво јих ор га ни за ци ја и основ не прин ци пе. С 
њи ма је до го во ре на са рад ња у сми слу ре гру
то ва ња сту де на та и мла дих ле ка ра за рад и 
спе ци ја ли за ци ју оп ште ме ди ци не ра ди сма
ње ња огром ног не до стат ка спе ци ја ли ста оп
ште/по ро дич не ме ди ци не ши ром ЕУ. //

Пише: прим. др Ненад Ђоковић,  
председник ПО ЛкС за међународну сарадњу   

С
а ста нак ужег де ла бор да СЕ ЕМФа 
одр жан је у Со фи ји од 30. но вем бра 
до 2. де цем бра 2022. У име Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, са стан ку је при су ство

вао прим. др Не над Ђо ко вић на по зив пред
сед ни ка СЕ ЕМФа, јер је ЛКС, на прет ход ном 
са стан ку, пред ло же на као члан ор га ни за ци
о ног од бо ра пред сто је ћег Ме ђу на род ног кон
гре са СЕ ЕМФа.

Са стан ку су, по ред пред став ни ка Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, при су ство ва ли и пред став ни
ци Ма ке до ни је, Грч ке, Бу гар ске, Ре пу бли ке 

Срп ске и, он лајн, про фе сор По ре дош из Сло
ве ни је, ко ји је боравиоо у САДу.

Са ста нак је био по све ћен ис кљу чи во пред
сто је ћем кон гре су, за ко ји је пла ни ра но да 
се одр жи у Ати ни сре ди ном сеп тем бра 2023. 
го ди не. 

По за вр шет ку офи ци јал ног де ла са стан ка, 
при сту пи ло се не фор мал ним раз го во ри ма 
о мо гућ но сти из ра де хим не СЕ ЕМФа, од
но сно ре ком по но ва њу хим не ле кар ске ор
га ни за ци је Бу гар ске за ову свр ху. Пе сма је 
при год на, под на зи вом „Док то ре, ка жи ми...” 
По ко рек ци ји аран жма на и пре во да на ен
гле ски и је зи ке зе ма ља чла но ва СЕ ЕМФа, 
би ће про сле ђе на чла но ви ма бор да. //

SEEMF – SoUth EASt EUroPE MEDicAl ForUM
Софија, 30. новембар – 2. децембар 2022.

ЛкС у организационом  
одбору Међународног 
конгреса у Атини

Пи ше: др Ми лан Ди нић,  
са вет ник ди рек то ра ЛкС

У 
пе ри о ду од 27. до 30. ок то бра у Пра
гу je одр жа на скуп шти на и са стан
ци рад них те ла ЦПМЕ. Оства рен је 
кон такт са број ним де ле га ци ја ма а 

нај ин тен зив ни ји са пред став ни ци ма ле кар
ских ко мо ра из зе ма ља са под руч ја бив ше 
Ју го сла ви је. По но вље на је по др шка ко ле га 
за ор га ни зо ва њем фо ру ма ЛКС кра јем фе
бру а ра у Бе о гра ду. 

Глав не те ме са стан ка су би ле укра јин ска 
кри за и оп шти ути сак осу де од стра не свих 
ЕУ зе ма ља. Ди ску си ја је во ђе на у прав цу 
ана ли зе по сле дич не кри зе ко ја оп те ре ћу је 

здрав стве ни си стем. До не ти су пла но ви ра
да и фи нан сиј ски план за 2023 го ди ну. На ја
вље но је по ве ћа ње чла на ри не ко је ће би ти 
ми ни мал ног ни воа ин фла ци је. 

Че шка Ле кар ска ко мо ра, као до ма ћин, је 
пред ста ви ла сво ју но ву згра ду у ко ју су се 
пре се ли ли. У пи та њу је ин ду стриј ски обје кат 
из пе ри о да на кон Дру гог свет ског ра та ко ји 
је ре кон стру и сан и при ла го ђен на ме ни. Ми
шље ња сам да би и на ша ор га ни за ци ја мо гла 
да на сли чан на чин ре ши пи та ње по слов ног 
про сто ра. У скла ду са прак сом ко ју смо ус по
ста ви ли, де ле га ци је ни су има ле др жав на обе
леж ја (за ста ве) а де ле га ци ја са тзв. Ко со ва је 
би ла пред ста вље на са * и пра те ћим тек стом 
пре у зе тим из ре зо лу ци је УН 1244. //

ЦПМЕ – СТАЛ НИ КО МИ ТЕТ ЕВРОП СКИх ЛЕ КА РА 
Праг, 27–30. ок то бар 2022.

Укра јин ска кри за  
у фо ку су са стан ка



22 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ДЕЦЕМБАР 2022 // // ДЕЦЕМБАР 2022 / ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 23

меЂУнароДна сараДЊа меЂУнароДна сараДЊа

С
тал ни ко ми тет европ ских ле ка ра 
(ЦПМЕ) об ја вио је став о ре ви зи ји оп
штег фар ма це ут ског за ко но дав ства 
Европ ске уни је, по зи ва ју ћи ЕУ да ус

по ста ви рав но те жу у фар ма це ут ском сек то
ру у ин те ре су па ци је на та.

њи хов став ис ти че че ти ри обла сти ко ји
ма би Европ ска ко ми си ја тре ба ло да да при
о ри тет:

•  по бољ ша ти до ступ ност и обез бе ди ти 
при сту пач ност ле ко ва;

•  обез бе ди ти от пор ни је лан це 
 снаб де ва ња;

•  ре ви ди ра ти тре нут ни си стем  
под сти ца ја за ре ша ва ње не за до во ље них 
ме ди цин ских по тре ба;

•  обез бе ди ти без бед ност  
и ква ли тет ле ко ва.

Пред сед ник ЦПМЕ др Кри сти јан Кеј зер ре
као је да „ЕУ има при ли ку да ус по ста ви рав
но те жу у фар ма це ут ском сек то ру у ин те ре су 
па ци је на та и здрав стве них си сте ма. Ову при
ли ку не тре ба про пу сти ти. Ре ви ди ра но за ко
но дав ство мо ра оси гу ра ти ви сок ни во за шти
те јав ног здра вља и ква ли те та, без бед но сти 
и ефи ка сно сти одо бре них ле ко ва“.

С об зи ром на не јед нак при ступ ле ко ви ма 
у Европ ској уни ји, европ ски ле ка ри пред ла
жу да фар ма це ут ске ком па ни је бу ду оба ве
зне да сво је про из во де лан си ра ју у свим др
жа ва ма чла ни ца ма.

 С тим у ве зи, по сто ји по тре ба за урав но те
же ним и про пор ци о нал ним си сте мом услов
них под сти ца ја. Са да шњи си стем за сно ван на 
пра ви ма ин те лек ту ал не сво ји не тре ба пре
о бли ко ва ти у јав ном ин те ре су, ка ко би био 
истин ски усред сре ђен на па ци јен та. Ви сок 
сте пен тран спа рент но сти тре ба ло би да бу де 
пред у слов за до би ја ње или из вла че ње ко ри
сти из би ло ко јег об ли ка под сти ца ја.

Да би се из бе гао све ве ћи број на пред них 
ле ко ва ко ји ула зе на тр жи ште са огра ни че
ним ин фор ма ци ја ма о без бед но сти и ефи ка
сно сти, ре ви ди ра но за ко но дав ство би тре ба ло 
да огра ни чи ко ри шће ње убр за них и услов
них по сту па ка. Тре ба ло би да се при ме њу ју 
са мо ка да не ма дру ге ал тер на ти ве или ка
да је ква ли тет жи во та озбиљ но угро жен. Да 
би има ли ко ри сти од бр жег одо бре ња, про
из во ђа чи ле ко ва тре ба да под ле жу стро гим 
оба ве за ма и зах те ви ма.

За ефи ка сно ре ша ва ње ан ти ми кроб не ре зи
стен ци је и раз вој но вих ан ти би о ти ка, ЦПМЕ 
ве ру је да тре ба из бе га ва ти тр жи шне ре гу ла
тор не под сти ца је, као што су пре но си ва про
ши ре ња екс клу зив но сти. //

ЦПМЕ – СТАЛНИ КОМИТЕТ ЕВРОПСКИх ЛЕКАРА

Европски лекари позивају  
ЕУ да успостави равнотежу  
у фармацеутском сектору

ТРАДИЦИОНАЛНО 
ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА ЛКС
// НА СВЕЧАНОСТИ ОДРЖАНОЈ У ПОНЕДЕЉАК, 14. НОВЕМБРА 2022. ГОДИНЕ  
У ПРОСТОРИЈАМА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ, УЗ ПРИСУСТВО ВИСОКИх  
ПРЕДСТАВНИКА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РС, ЗДРАВСТВЕНИх УСТАНОВА,  
КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИх РАДНИКА, ОРГАНА ЛКС, РЕГИОНАЛНИх ЛЕКАРСКИх  
КОМОРА И БРОЈНИх УГЛЕДНИх ЗВАНИЦА, ОБЕЛЕЖЕНА ЈЕ ЕСНАФСКА СЛАВА  
УЗ ТРАДИЦИОНАЛНУ ДОДЕЛУ ПРИЗНАњА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ //

П
о во дом ле кар ске сла ве Све ти вра чи Ко
зма и Да мјан, Ле кар ска ко мо ра Ср би је 
је на све ча но сти одр жа ној у по не де љак, 
14. но вем бра 2022. го ди не у про сто ри ја ма 

Ле кар ске ко мо ре Ср би је у Бе о гра ду, уз при су ство 
ви со ких пред став ни ка Ми ни стар ства здра вља РС, 
здрав стве них уста но ва, ко мо ра здрав стве них рад
ни ка, ор га на ЛКС, ре ги о нал них ле кар ских ко мо ра 
и број них углед них зва ни ца, обе ле жи ла еснаф ску 

сла ву уз тра ди ци о нал ну до де лу при зна ња Ле кар
ске ко мо ре Ср би је. 

Све ча ност је отво рио спец. др мед. Ми о драг Ста
нић, ди рек тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је ко ји је по
же лео до бро до шли цу свим го сти ма и че сти тао 
сла ву ле ка ра Ср би је.

„Не ка вам Све ти Да мјан и Ко зма по да ре пу но 
здра вља, сре ће и успе ха у да љем ра ду. Не ка вам 
да ју сна гу и му дрост да на ста ви те са чи ње њем 
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до брих и ху ма них де ла, на дах ну ти ем па ти јом и 
чо ве ко љу бљем, док око вас ства ра те свет ис пу њен 
ле по том, свет, на пр вом ме сту здра вих, а из то га 
про из и ла зи и успе шних и срећ них љу ди. Не ка вам 
до бро бит и за до вољ ство на ших па ци је на та бу де 
све ти циљ, а не ка вас љу бав пре ма на шој про фе
си ји и за јед нич ком есна фу во ди у да ље на пре до
ва ње и уса вр ша ва ње чо ве чан ства до чо веч но сти“, 
ре као је др Ста нић, упу тив ши том при ли ком ве ли
ку за хвал ност свим ко ле га ма ле ка ри ма ко ји су у 
те шким вре ме ни ма по све ће но ра ди ли на пр вим 
ли ни ја ма бор бе про тив Ко вид 19.

„Не ште де ћи се бе, мно ги су у тој бор би да ли и свој 
жи вот. Ве ли ко хва ла ду гу је мо и свим ко ле га ма ле
ка ри ма ко ји да но ноћ но ра де у ур гент ним цен три
ма, оде ље њи ма хит них слу жби, у за во ди ма за хит ну 
ме ди цин ску по моћ, кли нич ким цен три ма, кли ни
ка ма и бол ни ца ма ди љем на ше до мо ви не Ср би је, 
бри ну ћи о здра вљу на шег на ро да“, ре као је он.

Др Ста нић се за хва лио и свим ко ле га ма ко ји ра
де у Ми ни стар ству здра вља, Ба ту ту, Ре пу блич ком 
фон ду за здрав стве но оси гу ра ње, на ор га ни зо ва
њу ра да здрав стве ног си сте ма.

„Са овог ме ста упу тио бих ре чи по др шке, у сво
је лич но име и у име це ло куп ног ле кар ства Ср би
је, но во и за бра ној ми ни стар ки здра вља, проф. др 
Да ни ци Гру ји чић, са же љом за успе шним и пло
до но сним ра дом. Ле кар ска ко мо ра Ср би је је ту да 
по др жи и по мог не за јед нич ке на по ре це лог дру
штва на пу ту град ње ква ли тет ног, про фе си о нал
ног, одр жи вог и на да све ху ма ног здрав стве ног си
сте ма. Си сте ма ко ји је окре нут до бро би ти ле ка ра 
и здрав стве них рад ни ка и на ших па ци је на та“, по
ру чио је др Ста нић. 

Дан Све тих вра ча Ко зме и Да мја на, сла ва Ле
кар ске ко мо ре Ср би је, обе ле жа ва се од 2007. го ди
не, тра ди ци о нал ним се че њем слав ског ко ла ча. //
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по ве ља ле кар ске ко мо ре ср би је до де ље на је 
др мед. ми ла ну ди ни ћу. Био је за по слен у пр
вом при ват ном до му здра вља у Ср би ји „Ви зим“. У 
пе ри о ду од 2016. до 2022. го ди не, др Ди нић је био 
ди рек тор Ле кар ске ко мо ре Ср би је. Пред ло жен је за 
до де лу по ве ље Ко мо ре због из у зет них ре зул та та, 
по стиг ну тих кон ти ну и ра ним ан га жо ва њем то ком 
ду жег вре мен ског пе ри о да, у оства ри ва њу ци ље
ва и за да та ка Ко мо ре, а на ро чи то за пре да ни рад 

на очу ва њу и за шти ти про фе си о нал них ин те ре са 
ле ка ра и уна пре ђе њу усло ва за ор га ни за ци ју кон
ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је.

по ве ља ле кар ске ко мо ре ср би је до де ље на је 
проф. др ми ро сла ву сто ја но ви ћу, ре дов ном про
фе со ру на пред ме ту oпш та хи рур ги ја на Ме ди цин
ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ни шу, спе ци ја ли сти 
оп ште хи рур ги је, ужа спе ци ја ли за ци ја хи рур ги ја 
ди ге стив ног си сте ма. Пре да ним ра дом на очу ва
њу и за шти ти про фе си о нал них ин те ре са ле ка ра, 
уна пре ђе њу усло ва за оба вља ње здрав стве не де
лат но сти и кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је, 
као и кроз ан га жо ва ње у ра ду ор га на и те ла Ко мо
ре, не сум њи во је до при нео оства ри ва њу ци ље ва и 
за да та ка Ко мо ре.

пла ке та ле кар ске ко мо ре ср би је до де ље на је 
проф. др Ол ги с. по по вић, спе ци ја ли сти фи зи кал
не ме ди ци не и ре ха би ли та ци је. Ра ди ла је у Ин сти
ту ту за ре ха би ли та ци ју, а од 1994. го ди не осни вач 
је спе ци ја ли стич ке ор ди на ци је „Physi cal“ у Бе о гра
ду. Би ла је про фе сор на Ви со кој спорт ској и здрав
стве ној шко ли стру ков них сту ди ја. У пе ри о ду од 
2010. до 2014. го ди не би ла је пред сед ник Из вр шног 
од бо ра РЛК Бе о гра да, а од 2014. до 2022. пред сед
ник РЛК Бе о гра да. Сво јим лич ним ан га жо ва њем 
до при не ла је оства ри ва њу ци ље ва и за да та ка Ко

мо ре и уна пре ђе њу и ор га ни за ци ји кон ти ну и ра не 
ме ди цин ске еду ка ци је.

 
пла ке та ле кар ске ко мо ре ср би је до де ље на је 

проф. др дра га ну ми ло ва но ви ћу, спе ци ја ли сти 
кли нич ке фар ма ко ло ги је, ре дов ном про фе со ру на 
Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Кра гу јев
цу. Пред ло жен је за до де лу пла ке те Ко мо ре због ви
ше го ди шњег ис так ну тог ан га жо ва ња у ра ду те ла 

и ор га на Ко мо ре и до при но са у оства ри ва њу ци
ље ва и за да та ка Ко мо ре.

пла ке та ле кар ске ко мо ре ср би је до де ље на је 
проф. др Јо ва ну мла де но ви ћу, спе ци ја ли сти оп
ште хи рур ги је. Ди пло ми рао је на Ме ди цин ском 
фа кул те ту Уни вер зи те та у При шти ни 1981. го ди не 
а док то ри рао је 2000. го ди не. За ре дов ног про фе
со ра иза бран је 2011. го ди не. Пред ло жен је за до де
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на гра да за жи вот но де ло – од ли ко ва ње ле кар-
ске ко мо ре ср би је до де ље на је проф. др мла де ну 
пр ву ло ви ћу, спе ци ја ли сти ин тер не и ну кле ар не 
ме ди ци не и суб спе ци ја ли сти он ко ло ги је. По ред 
ин тер не ме ди ци не, спе ци ја ли зи рао је и ну кле ар
ну ме ди ци ну, а суб спе ци ја ли зи рао он ко ло ги ју. Две 
де це ни је ра дио је у За во ду за ну кле ар ну ме ди ци
ну, као ле кар спе ци ја ли ста и шеф те ра пиј ског од
се ка. По чет ком 1994. осно вао је Цен тар за маг нет ну 
ре зо нан цу, да на шњи Цен тар за ими џинг ди јаг но
сти ку у Ин сти ту ту за он ко ло ги ју, где је ра дио као 
управ ник до 2012. го ди не. 

Струч но се уса вр ша вао у Ул му, Со лу ну и Бри се
лу. Био је сти пен ди ста Ме ђу на род не ко ми си је за 
атом ску енер ги ју. Био је пред сед ник Етич ког од
бо ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је у пе ри о ду од 2014. 
до 2018. го ди не. Пред ло жен је за до де лу На гра де 
за жи вот но де ло Ле кар ске ко мо ре Ср би је због ви

ше го ди шњег ис так ну тог ан га жо ва ња у ра ду те ла 
и ор га на Ко мо ре и до при нос у оства ри ва њу ци ље
ва и за да та ка Ко мо ре.

Признања Лекарске  
коморе Србије додељена  
заслужним лекарима

Др Милан Динић

Проф. др Младен Првуловић

Председник ЛкС др Миодраг Станић са награђеним лекарима Проф. др Драган Миловановић

Др Олга С. Поповић
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лу пла ке те Ко мо ре због ви ше го ди шњег ис так ну тог 
ан га жо ва ња у ра ду те ла и ор га на Ко мо ре и до при
но са у оства ри ва њу ци ље ва и за да та ка Ко мо ре.

 
ди пло ма ле кар ске ко мо ре ср би је до де ље на је 

спец. др мед. сла ви ци ка ле зић ми ло ше вић, спе
ци ја ли сти пе ди ја три је, суб спе ци ја ли сти из обла
сти ул тра звук у кли нич кој ме ди ци ни. За по сле на је 
у „Aci ba dem Bel Me dic“ на ме сту ди рек то ра раз во
ја. Од 2009. до 2016. го ди не би ла је ди рек тор До ма 
здра вља „Др Ми лу тин Ив ко вић“ – Па ли лу ла. Пред
ло же на је за до де лу ди пло ме Ко мо ре због ак тив ног 
уче ство ва ња у ра ду те ла и ор га на Ко мо ре. У пе ри
о ду од 2018. до 2022. го ди не би ла је пот пред сед ник 
Из вр шног од бо ра РЛК Бе о гра да, а од 2022. иза бра
на је за пот пред сед ни ка РЛК Бе о гра да.

 
ди пло ма ле кар ске ко мо ре ср би је до де ље на је 

спец. др мед. дра го љу бу ман ди ћу, спе ци ја ли сти 
оп ште хи рур ги је. Осни вач је по ли кли ни ке „Дра го
љуб Ман дић – Те ди“. Пред ло жен је за до де лу ди
пло ме Ко мо ре због ак тив ног уче ство ва ња у ра ду 
те ла и ор га на Ко мо ре. Од 2010. го ди не уче ству је у 
ра ду По себ ног од бо ра за при мар ну здрав стве ну 
за шти ту у при ват ној прак си, од 2014. до 2018. го
ди не био је члан Из вр шног од бо ра РЛК Бе о гра да, 
од 2018. до 2022. го ди не пот пред сед ник Управ ног 
од бо ра ЛКС, а од 2022. пот пред сед ник Из вр шног 
од бо ра РЛКБ. 

ди пло ма ле кар ске ко мо ре ср би је додељeна је 
проф. др ми ла ну ран чи ћу, ре дов ном про фе со ру 
на пред ме ту ин тер на ме ди ци на Ме ди цин ског фа
кул те та у Ни шу, спе ци ја ли сти пне у моф ти зи о ло ги

је, ужа спе ци ја ли за ци ја пул мо ло ги ја. Пред ло жен 
је за до де лу ди пло ме Ко мо ре због ви ше го ди шњег 
ис так ну тог ан га жо ва ња у ра ду те ла и ор га на Ко
мо ре и до при но су у оства ри ва њу ци ље ва и за да
та ка Ко мо ре.

 
ди пло ма ле кар ске ко мо ре ср би је до де ље на је 

спец. др мед. се а ду ли чи ни, спе ци ја ли сти ор то пе
ди је са тра у ма то ло ги јом из Но вог Па за ра. Пред ло
жен је за до де лу ди пло ме Ко мо ре због ви ше го ди
шњег ис так ну тог ан га жо ва ња у ра ду те ла и ор га на 
Ко мо ре и до при но су у оства ри ва њу ци ље ва и за
да та ка Ко мо ре. //

Др Драгољуб Мандић

Др Сеад Личина

Др Славица калезић Милошевић
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УНФПА – РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ

Улога здравствених радника у давању 
подршке и помоћи жртвама насиља

Др мед. Ми лан Ди нић, саветник директо
ра ЛКС уче ство вао је на струч ном ску пу у 
ор га ни за ци ји По пу ла ци о ног фон да Ује ди
ње них на ци ја ко ји је одр жан 6. де цем бра 
2022. го ди не.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је пру жи ла по
др шку у спро во ђе њу ис тра жи ва ња „Про це
на ка па ци те та здрав стве них рад ни ка/ца и 
здрав стве них уста но ва да ре а гу ју на род но 
за сно ва но на си ље“, ко је је По пу ла ци о ни фонд 
УНа спро вео у окви ру за јед нич ког про јек та 
„Ин те гри са ни од го вор на на си ље над же на ма 
И де вој чи ца ма у Ср би ји“ а кроз по моћ при 
ди стри бу ци ји упит ни ка ле ка ри ма. 

Сту ди ја ко ја је ура ђе на на узор ку од 1.686 
здрав стве них рад ни ка по ка за ла је да го то во 
по ло ви ни здрав стве них рад ни ка ни је до сту
пан пи са ни про то кол, од но сно упут ство за 
по сту па ње са жр тва ма на си ља. Иако је во
ђе ње еви ден ци је о слу ча је ви ма сум ње на 
род но за сно ва но на си ље за кон ска оба ве за, 
за њу ни је зна ла го то во по ло ви на здрав стве
них рад ни ка, а по сто ја ње Ти ма за за шти ту и 
збри ња ва ње жр та ва род но за сно ва ног на си

ља би ла је не по зна ни ца за чак 65 од сто за
по сле них у здрав ству.

Др Ди нић је за то, на ску пу ко ји је одр жан 
по во дом пред ста вља ња ре зул та та ис тра жи
ва ња, пред ло жио да се при пре ми бро шу ра 
ко ја би мо гла да се елек трон ским пу тем ди
стри бу и ра ле ка ри ма у Ср би ји и у ко јој би био 
об ја шњен про то кол за при ја ву на си ља и са
др жај ле кар ских из ве шта ја.

Ис тра жи ва ње је по ка за ло да:

•  2/3 здрав стве них рад ни ка се ба рем јед ном 
го ди шње у свом ра ду сре ће са слу ча је ви
ма род но за сно ва ног на си ља 

•  44% здрав стве них рад ни ка сма тра да се 
то ком пан де ми је ви ру са ко ро на по ве
ћа ла уче ста лост и ин тен зи тет ове вр сте 
на си ља 

•  55% здрав стве них рад ни ка ка же да се о 
род но за сно ва ном на си љу не ди ску ту је 
на ре дов ним са стан ци ма и струч ним ко
ле ги ју ми ма уну тар уста но ве, а ви ше од 
тре ћи не њих о овој те ми не раз го ва ра ни 
не фор мал но са сво јим ко ле га ма. 

ве сти
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ве сти ве сти

ЛкС подржала Први конгрес  
младих радиолога

Ви ше од 400 струч ња ка оку пи ло се на 1. 
Кон гре су мла дих ра ди о ло га ко ји је одр жан 
18. и 19. но вем бра 2022. го ди не у Бе о гра ду, 
где се раз го ва ра ло о но вим до стиг ну ћи ма 
и са зна њи ма у обла сти ра ди о ло ги је у све
ту, као и о уло зи ве штач ке ин те ли ген ци је 
у ра ди о ло ги ји. Ор га ни зо ва не су се си је са 

усме ним пре да ва њи ма мла дих струч ња ка 
из мно гих обла сти ра ди о ло ги је, као и упо
зна ва ње са основ ним про то ко ли ма нео п ход
ним за стан дар ди за ци ју пре гле да.

Ор га ни за то ри ску па били су Удру же ње 
мла дих ра ди о ло га Ср би је у са рад њи са Ра
ди о ло шком сек ци јом Срп ског ле кар ског дру

•  2/3 здрав стве них рад ни ка ни ка да ни је са
мо и ни ци ја тив но по ве ло раз го вор о на си
љу са па ци јент ки ња ма

•  80% здрав стве них рад ни ка ко ји су уче
ство ва ли у овом ис тра жи ва њу на во ди 
да осу ђу је сва ки вид на си ља и ис ка зу је 
раз у ме ва ње за па ци јент ки ње са ис ку
ством на си ља 

•  46% за по сле них у здрав ству по не кад или 
че сто кон так ти ра над ле жне слу жбе за по
моћ жр тва ма на си ља (по ли ци ју, цен тар за 
со ци јал ни рад, си гур ну жен ску ку ћу), 

•  1/3 ни ка да не кон так ти ра слу жбе за по
др шку 

•  40% здрав стве них рад ни ка мул ти сек тор
ску са рад њу оце њу је као не до вољ ну.

Пу бли ка ци ју у ко јој су об ја вље ни ре зул та
ти ис тра жи ва ња пот пи су ју про фе сор ка др 
Бо сиљ ка Ђи ка но вић, про фе сор ка др Бо ја на 
Ма те јић и до цент др Жељ ка Ста мен ко вић. 

Про је кат им пле мен ти ра Вла да Ср би је на че лу 
са Ко ор ди на ци о ним те лом за род ну рав но
прав ност и са че ти ри аген ци је Ује ди ње них 
на ци ја (Уни цеф, УНФП, УНДП и Аген ци ја за 
род ну рав но прав ност и осна жи ва ње же на 
УН), уз по др шку Вла де швед ске.

УДРУЖЕњЕ НЕУРОхИРУРГА СРБИЈЕ

Одржан годишњи састанак  
са међународним учешћем

САРАДњА СА АЛИМСом

MedSafetyWeek – Пријава нежељених 
реакција на лекове

Осми го ди шњи са ста нак Удру же ња не у
ро хи рур га Ср би је (УНхС) са ме ђу на род ним 
уче шћем „Cur rent con cept in mi li tary ne u ro
sur gery – The Sta te in the fi eld“ одр жан је од 7. 
до 10. де цем бра 2022. го ди не на Вој но ме ди
цин ској ака де ми ји у Бе о гра ду.

Ор га ни за тор ску па је УНхС, а но си лац ор га
ни за ци је на те ре ну Кли ни ка за не у ро хи рур
ги ју, Вој но ме ди цин ске Ака де ми је (ВМА), као 
је дин стве на вој на не у ро хи рур шка кли ни ка у 
на шој зе мљи и је дан од сту бо ва УНхС.

То ком че ти ри да на на Вој но ме ди цин ској 
ака де ми ји, сво је ре зул та те, ис ку ства и ми
шље ња пре зен то ва ли су нај зна чај ни ји свет
ски не у ро хи рур зи у обла сти вој не не у ро хи
рур ги је, а одр жа но је ви ше пред кон гре сних 
кур се ва и се стрин ског сим по зи ју ма. 

На це ре мо ни ји све ча ног отва ра ња ко је је 
одр жа но на Вој но ме ди цин ској ака де ми ји 7. 
де цем бра 2022, ис пред Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
при су ство вао је др Да ни ло Је ре мић, пред сед
ник Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је, у са рад њи са 
Аген ци јом за ле ко ве и ме ди цин ска сред ства 
Ср би је и ове го ди не, у не де љи 7–13. но вем бра 
2022, спро ве ла кам па њу под на зи вом #Med-
Sa fetyWe ek у ци љу по ди за ња све сти о зна ча ју 
при ја вљи ва ња не же ље них ре ак ци ја на ле ко ве. 
Фо кус ово го ди шње кам па ње био је на кључ
ној уло зи свих – здрав стве них рад ни ка, па
ци је на та и њи хо вих ста ра те ља/не го ва те ља 
– ко ји при ја вљу ју сум ње на не же ље не ре ак
ци је и ти ме до при но се без бед ни јој при ме
ни ле ко ва. Аген ци је за ле ко ве ши ром све та 
ово го ди шњом кам па њом же ле да по зо ву и 
охра бре гра ђа не и здрав стве не рад ни ке да 
при ја вљу ју сум ње на не же ље не ре ак ци је 
на ле ко ве. Сва ка при ја ва здрав стве них рад
ни ка, па ци је на та или њи хо вих ста ра те ља/
не го ва те ља, игра кључ ну уло гу у сти ца њу 
до дат них са зна ња о ко ри сти ма и ри зи ци
ма при ме не ле ко ва у сва ко днев ној прак си 
и омо гу ћа ва пред у зи ма ње од го ва ра ју ћих 
ак тив но сти ка ко би се по тен ци јал ни ри зи
ци сма њи ли.

при ја ви те алимс-у би ло ко ју сум њу на 
не же ље не ре ак ци је на ле ко ве а све ин фор
ма ци је о на чи ну при ја вљи ва ња до ступ не су 
на сај ту Аген ци је.  //

штва (СЛД) и Уни вер зи тет ским кли нич ким 
цен тром Ср би је, уз пу ну по др шку Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је (ЛКС), Удру же ња ра ди о ло га 
Ср би је (УРС), свих на став них ба за за пред

мет Ра ди о ло ги ја ме ди цин ских фа кул те та у 
Бе о гра ду, Но вом Са ду, Кра гу јев цу, Ни шу и 
Ко сов ској Ми тро ви ци, као и Ме ди цин ског 
фа кул те та ВМА.
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сУД частисУД части

Ле ка ру, чла ну Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за 
цен трал ну и за пад ну Ср би ју др Ми о дра гу Ла
за ре ви ћу, спе ци ја ли сти оп ште хи рур ги је, за по
сле ном у Оп штој бол ни ци у Ло зни ци, зах те вом 
за по кре та ње ди сци плин ског по ступ ка од 06. 12. 
2021. го ди не, а по пред ло гу Ве ро љу ба Мар ко ви ћа 
из Круп ња, ста вље но је на те рет да је учи нио по
вре ду про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на 
Ко мо ре из чл. 195. став 1. тач ка 1 и 2  Ста ту та Ле
кар ске ко мо ре Ср би је. 

На кон спро во ђе ња до ка зног по ступ ка, про ве ра
ва ју ћи осно ва ност зах те ва за по кре та ње по ступ ка, 
це не ћи из ве де не до ка зе сва ки по себ но, а по том до

во де ћи их у уза јам ну ве зу, овај Суд је од лу чио као 
у дис по зи ти ву ре ше ња.

Ве ро љуб Мар ко вић из Круп ња, је у свом пред-
ло гу за по кре та ње ди сци плин ског поп ступ ка 
навеo, да под но си при ту жбу на по на ша ње рад ни
ка МЦ Ло зни ца др Ми о дра га Ла за ре ви ћа. Због бо
ло ва и ви дљи вог ото ка у пре де лу до ње ле ве стра не 
сто ма ка обра тио се иза бра ном ле ка ру у ДЗ Кру пањ 
од ко га је до био упут за пре глед у хи рур шкој ам бу
лан ти Ме ди цин ског цен тра Ло зни ца.

ПРИ ЛОГ: Упут за ам бу лант носпе ци ја ли стич ки 
пре глед на Оп штој хи рур ги ји у МЦ Ло зни ца на име 

Мар ко вић Ве ро љу ба из дат од ле ка ра Ми лен ка Кр
сма но вић у ДЗ Кру пањ.

Д ана 15. 11. 2021. г од ине ј авио се на пр ије мно од
ељ ење МЦ Л озн ица где се и зј аснио да га пр егл еда 
л екар где н ема мн ого п ац иј ен ата к ако не би ч екао 
д уго због об ав еза на п ослу, а к ада му је пр ед оч ено 
да је то код л ек ара М и одр ага Л аз ар евић, он је з атр
ажио да то б уде н еки др уги л екар, м еђ утим т ада 
му је ра дн ица на ша лт еру р екла да га је већ „уб
ац ила у ко мпј утер” и да н ема пр ом ене. Ул аском 
у о рд ин ац ију л ек ара Л аз ар ев ића о дмах се уоч
ило да је он об ав ештен о њ ег овом пр ис уству, т ако 
да је д ржао пр ек ршт ене р уке на ст олу са д ирек
тним гл ед ањем њ ега у л ице и п ит ањем: „Ми се 
зн амо?”, а к ада је то п отв рдио, р екао је: „И ти опет 
код м ене?”, на шта му је о дг ов орио да му то не см
ета, п отре бно је с амо да га пр егл еда. Др Л аз ар евић 
је н ек ол ико п ута п он овио да га н еће пр егл ед ати, 
да се ј ави др угом л ек ару, а к ада је и нс ист ирао да 
га уп ути н еком др угом, он је о дг ов орио да је п он
еде љком он д ежу рни и л екар Г авр ил овић, да т ога 
д ана Г авр ил овић н ије д ошао на п осао, да н ема ко 
т ада да га пр егл еда, а да се у н аре дном п ер и оду 
ј ави н ек оме др угом, св аки дан и з узев п он еде љка 
к ада је он д ежу рни л екар. Све ово је Л аз ар евић 
и знео не п ит ај ући га због ч ега му се обр атио, не 
в рш ећи б ило к акав ра зг овор на око лн ости њ ег овог 
обр аћ ања за л ека рску п омоћ, да би на њ ег ово и нс
ист ир ање да је д ошао из Кру пња р ади пр егл еда и 
да не ж ели да се вр ати к ући без т ога, због б ол ова 
к оје ос ећа, он т ада тр ажио упут из к ога је утв рдио 
да се р ади о ст ома чној к или (он је то т ако н азвао) 
н ав од ећи да пр еглед н ије х итан. Тр ажио је да му 
н ап ише и зв ештај на око лн ости због к ојих не ж ели 
да и зв рши пр еглед што је он и уч инио.

ПР ИЛОГ: И зв ештај л ек ара сп ец иј ал исте на име 
пац. В ер ољуб Ма рк овић, бр. пр от ок ола 18222 од 15. 
11. 2021. г од ине.

Н акон и зл аска из о рд ин ац ије л ек ара Л аз ар ев ића 
п он ово је пр ист упио ша лт еру и зн ос ећи пр опуст те 
ра дн ице к оја га н ије хт ела уп ут ити др угом л ек ару 
и ако јој је пр ед очио п отр ебу за т име, ист овр ем
ено тр аж ећи пр еглед код н еког др угог, али му се 
иста и зј асн ила да л екар Г авр ил овић н ије ст игао 
на п осао и да н ема ко др уги да га пр егл еда. З атим 
је п итао к ада м оже да д ође на пр еглед али да т ога 
д ана не б уду л ек ари: М и одраг Л аз ар евић, Ј ел ена 
Ђ ен адић, Л азар П етр овић и Ди внић к оме не зна 
име, на шта му н ије м огла д ати ад екв атан о дг
овор, и зн ос ећи: „К ако да вам то к ажем к ада в ид
ите и с ами да је д анас Г авр ил овић по ра сп ор еду 
на п ослу, али н ије д ошао и к ако да вам ја к ажем 
к ада ће он б ити”. На огл асној т абли пр ил епљ еној 
на вр ат има о рд ин ац ије ст оји сп исак свих пет л ица 
без им ена др угих л ек ара к оји су з ап осл ени на 

т оме од ељ ењу. Због не м огу ћн ости оств ар ив ања 
пр ава на пр еглед код л ек ара о дмах се обр атио у 
пра вну сл ужбу на дл ежну за од ељ ење х иру рг ије у 
МЦ Л озн ица где га је д оч ек ала је дна же нска ос
оба, шт уро с асл уш ала њ егов пр облем тр аж ећи да 
то н ап ише, а к ада је он од ње тр ажио да се пре
дст ави и да му узме з ап исник о њ ег овом обр аћ
ању с амо је р екла да је она пор тп арол бо лн ице, 
да она н еће уз ети н ик акав з ап исник, већ он то 
м ора ли чно н ап ис ати, а они ће по дн есак з апр им
ити, м еђ утим без т ога н еће ев иде нт ир ати њ ег ово 
обр аћ ање. Б ол ове је ос ећао и д аље као и страх од 
м ог ућих ко мпл ик ац ија, па се истог д ана вр атио 
у ДЗ Кр упањ и од д ежу рног л ек ара д обио упут за 
О пшту бо лн ицу у ша пцу р ади в рш ења пр егл еда 
у а мб ула нти х иру рг ије. 

ПР ИЛОГ: Упут за а мб улан тносп ец иј ал исти чки 
пр еглед у а мб ула нту х иру рг ије О пште бо лн ице 
ш абац на име Ма рк овић В ер ољ уба и здат од л ек
ара Ра јка Ј окић у ДЗ Кр упањ. 

Н аре дног д ана, 16. 11. 2021. г од ине био је пр егл едан 
у бо лн ици у ша пцу код л ек ара Г ор ана Н ен ад ића 
к оји му је и здао И зв ештај о и зв рш еном пр егл еду 
уз усм ену ко нст ат ац ију да има ст ома чну к илу, да 
је п отре бна оп ер ац ија к оја ће се и зв ести тек по ст
аб ил из ов ању ст ања са к ор оном, а да се у сл уч ају 
ко мпл ик ац ија ј ави у ту уст ан ову.

ПР ИЛОГ: Сп ец иј ал исти чки и зв ештај име пац. 
В ер ољуб Ма рк овић, бр. пр от ок ола х ИРА 9106/2021 
од 16. 11. 2021 г од ине.

Г оре и зн ети д ог ађај је у по тп ун ости ист инит без 
ик аквог д од ав ања и пр е ув ел ич ав ања што се м оже 
в ид ети и из к оп ија и зв ешт аја к оје д ост авља С уду 
ч асти у пр ил огу овог а кта, а што га је опет п осе
бно з абр ин ула т аква д рскост и б ах атост ра дн ика. 
Н а име, он је имао су дски спор са л ек ар има х иру
рз има из МЦ Л озн ица: М и одр агом Л аз ар евић, 
Ј ел еном Ђ ен адић и Р ад ов аном  Дивнић, а  
лекар  сведок је био Лазар  Пе тровић  кога  није хтео  
т ужити, јер је он  након  свега дао упут за  њ еговог  
м ало летног  сина  М иљана,  тада  старог 12  г одина 
да се  пр ебаци на  Ин ститут  мајка и  дете у   Бео граду. 
Због  ком пл ик ација  након  оп ер ације  слепог  црева  
Миљан је  провео 40  дана у  бо лници и услед  сепсе  
његов  живот је био у оз биљној  опа сности, па је он 
као  за конски  зас тупник  по кренуо  судски  по ступак 
код  на длежног Ос новног  суда у  Ло зници  који је  
донео  п рво ст епену о сл об ађ ајућу  пр есуду на  коју 
је  лично  уложио  жалбу и п редмет  вратио на  по
новни  по ступак,  м еђутим баш  тада су  имали  тешку  
п оро дичну   сао бра ћајну  не згоду у  којој су  нас тр
адали  обоје  деце,  су пруга и он (свих  че творо смо  
з ад обили  тешке  т елесне  по вреде  опасне по  живот, 
к ћерка  била 14  дана у  коми) и  током  по ст упања 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Регионална лекарскa комора за 
централну и западну Србију
Број:Ди1421/214
С У Д  Ч А С Т И
Дана:20.10.2022 .године.
Kрагујевац

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 Проф. др Ја сми на Кне же вић пред сед ник Ве ћа, Проф. др Алек сан дра Ди ми три је
вић и Спец. др мед. Сло бо дан Ђу рић прим. 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 о дра га Ла за ре ви ћа, спе ци ја ли сте оп ште хи рур ги је, за по сле ног у Оп штој бол ни
ци у Ло зни ци, због по вре де про фе си о нал не ду жно сти или угле да чла на Ко мо ре из чл.195 ст. 1 тач. 1. и 
2. Ста ту та Ле кар ске Ко мо ре Ср би је, ре ша ва ју ћи по зах те ву за по кре та ње ди сци плин ског по ступ ка – ре
ше њу су ди је ис тра жи те ље, спец. др мед. Ива на Ра до са вље ви ћа, број Ди145/224 од 09. 06. 2022.го ди не, 
на кон одржанe главнe рас пра ве, да на 11.10.2022.го ди не на не јав ној сед ни ци, на осно ву чл. 234 Ста ту та 
ле кар ске ко мо ре Ср би је, до не ло је

О д л У к У

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 о дра га Ла за ре ви ћа, 
спе ци ја ли сте оп ште хи рур ги је, за по слен у Оп штој бол ни ци у Ло зни ци са ли цен цом бр 402197, ди сци
плин ски не ка жња ван  

На осно ву чл.234.237. и чл.239. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је

ОГла ша ва се Од ГО вОр нОм

Због то га што да на 15. 11. 2021.го ди не ни је пре гле дао па ци јен та Ве ро љу ба Мар ко ви ћа, чи ме је учи нио 
по вре ду про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на Ко мо ре из чл.195 ст.1 тач. 1 и 2 Ста ту та ле кар ске ко
мо ре Ср би је

– па му се на осно ву чл.240 ств.1 тач.1 Ста ту та ле кар ске ко мо ре Ср би је из ри че ди сци плин ска ме ра 

Јав на ОпО ме на

Сва ка стра на сно си сво је тро шко ве.

Обра злО же ње
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по  жалби он је дао  и зјаву да због  т екућих  п оро
дичних зд равс твених  про блема  није  з аи нт ер
есован за  даље  г оњење, те да  неће  и зј авити  жалбу 
на  Пр есуду ма  каква она  била, што је  одмах  и ск
ори шћено и на истом  р очишту  с уђење  з ав ршено, 
а  л екари о сл об ођени  о птужбе.  Н икада у  њ еговом  
ж ивоту  л екару  Л аз ар евићу се  није о братио на  било  
који  начин  мимо  на длежног  о ргана,  тако да  његов  
и звештај да он има  лоша  и скуства са њим  нема  
н икаквог о снова, а  тако ни оп ра вдање што га  није 
 пре гледао.  Лично  сматра да као  з апо слени  гр ађанин 
у  м инис тарству  уну трашњих  по слова  који у редно 
у пл аћује  с оци јални  до принос 30  г одина, по  з ан
имању  ди пл ом ирани п равник, са  ст атусом  борца 
у  Р епу блици  С рбији, би  морао  бити  удо стојен  ле
карског  пре гледа од с тране  де журног  л екара. 
 Оп исани  д огађај је  морао п ред ст авити  Суду  части 
на увид без  неких  оч ек ивања у  исход свог о бр
аћања, али га  само  з анима  даљи  по ступак  њ еговог  
л ечења на  од ељењу  хи ру ргије, те је  очиг ледно да 
се  више  н икада  свесно  неће о бр атити  хи ру ргији 
у  Ло зници, јер сви  и знети  л екари су  тако са њим 
у  „лошем  и скуству”   изузев  Га вр ил овића, али  сада 
и  овако се  њему  неће о бр аћати,  свима  који га  по
знају то је  сасвим  јасно због  чега  тако  каже.  Жели 
 знати  којој у ст анови да се о брати за  про блеме у  
к ојима је  пот ребна  ин тер ве нција  л екара  хи рурга 
због  с адашњих  про блема са  сто мачном  килом као 
и у  сл учају  других  про блема с личне  пр ироде.

на г лавној  рас прави  од ржаној 11. 10. 2022 . 
г одине  по дн осилац п ре длога  В ерољуб  Ма рковић 
из К рупња је  навео, да о стаје при  по днетом п ре
длогу и  д опуни п ре длога,  п исаним  д ок азима  који 
су  пр едати уз п редлог и  навео да  жели да  дода је 
 до кторе  тужио због  њ ихових  пр опуста у  л ечењу  
њ еговог  сина и да са њим  нису  имали  проблем.  
Д одаје да је 2014.  г одине имао је  тешку   сао бра ћајну  
не згоду.  Н аводи да  доктор  није имао  разлог да га не 
 прими и  пре гледа. Имао је зд равс твени  проблем,  
јавио се свом  л екару у К рупњу,  који га је због  тога 
 упутио у  бо лницу у  Ло зници и из тог  ра злога је  
дошао.  Рекао је  сестри да  неће код  до ктора  Л аз
ар евића, али му је она  о дг ов орила да је већ унет 
у  ком пјутер и да не  може да  мења  л екара. Иако је  
р аније  по кретао  по ступак  против др  Л аз ар евића 
 сматрао је да  није  битно ко ће га  пре гл едати.  Када 
је ушао код  до ктора,  доктор му је  рекао да  нема  
никог  другог да га  пре гледа и да  дође  било  који 
дан осим  п оне дељком  када он  ради.  И стиче да др  
Л аз аревић  није хтео да га  пре гледа.  Изашао је из  
о рд ин ације,  јавио се  п оново код  сестре да га  прими  
неки  други  лекар.  Р ечено му је да  нема  никог  другог 
и да  лекар  који би  могао да га  прими  није  дошао 
на  посао. Истог  дана се  вратио у  Крупањ и  добио 
упут за ОБ  шабац где се  су традан  јавио у  бо лницу.  
Није се  јавио др  Л аз ар евићу да би га  ш ик анирао, 
имао је  проблем и  морао је на  ле карски  преглед.  

И стиче да не  сматра да  доктор има  проблем са 
њим као  п аци јентом и ако га је  тужио  свуда, од  
Ле карске  к оморе,  преко  других  о ргана  С удова и  
т уж илаштва, јер му је  дете  било у  коми, а он је 
био  н ез ад овољан  њ ихови  л ечењем  д етета.  Н аводи 
да  није  до ктору  рекао ни  једну  ружну реч и да се 
све  в одило п равним  путем и да је  доктор био о сл
обођен.  Д одаје да  није имао  дир ектне  кон такте са  
л ек арима али да их је  тужио  путем  ин ст ит уција.  
Н ап омиње да  када се  вратио на  шалтер да му је  
сестра  рекла да је др  Га вр иловић на  ра сп ореду али 
да  није  дошао на  посао а да о стали  л екари  т акође  
нису ту и  на бр ајала је  који  л екари  раде у  на редним  
д анима.  Тр ебало је да га  упути код  л екара  који 
је  могао да га  пре гледа.  Вратио се у  Крупањ, где 
га је  пре гледао  де журни  лекар и дао му упут за  
шабац. У  шапцу га је  пре гледао  лекар и  рекао да 
се  јави на  оп ер ацију  када  прође  к орона и да до  
сада  није имао  оп ер ацију. Има и  даље  проблем и  
б олове у  пр епони.  Д одаје да је у К рупњу узео упут 
за  преглед код  хи рурга 03. 11. 2021 . г одине, а да се 
на  преглед  јавио 15. 11. 2021 . г одине, 12  дана  после  
тога јер  б олови  које је имао  нису  били  в еликог  ин
те нз итета да је  морао да се  јави  одмах истог или  
на редног  дана од  и зд авања  упута.  Н ап омиње да 
је имао исте  т егобе као и 3. 11. 2021 . г одине.  И стиче 
да је имао  јаке  б олове и 3. 11. 2021 . г одине а  није 
се  јавио,  њ егово  ми шљење је  било да  нису  такви  
б олови да  за хт евају  хитну  оп ер ацију, код  њега је 
био  и зражен страх, јер  није знао шта се  д ешава, 
 плашио се у кље штења и  сепсе. 

по дн осилац п ре длога  В ерољуб  Ма рковић у  
з авршној  речи  и стиче да о стаје код п ре длога и 
 пр ијаве  коју је  поднео у овом  пос тупку и  д одаје 
да је по  њ еговом  ми шљењу  доктор у овом  сл учају  
по грешио и да  није  и спо штовао  пр оц едуру, да је 
 тр ебало тог  дана да га  пре гледа или да му о бе збеди 
да га  пре гледа  други  лекар јер  није имао  ра злога 
за  такво  п он ашање, он то  својим  п он ашањем  није 
с кривио.  њ егово зд равс твено  стање  није  било у гр
ожено у тој  мери да је  за хт евало  хитну  оп ер ацију 
али је  трпео  б олове. 

др   миодраг  л аз аревић,  Суду  части  није  до
ставио  п исану  и зјаву. 

на г лавној  рас прави  од ржаној 11. 10. 2022 . г одине 
др   миодраг  л аз аревић је  навео да  лице  које га је  
т ужило  по знаје  дуго  г одина  уназад и већ је имао  
један  случај  р аније.  Н аводи да га је и  тада  тужио  
Суду  части  и змеђу о сталог, као и зд равс твеном  инс
пе ктору,  јавни  т ужилац је  т акође имао  учешће и  по
кренут је  пар нични  по ступак  против  њега. У свим 
тим  сл уч ај евима он и  к олеге  које су  т акође  т ужене, 
су о сл об ођени.  Након 10  г одина од  тога, код  њега  
д олази на  преглед у  а мбу латну  В ерољуб  Ма рковић 
са  упутом без  те рмина, под  ди ја гнозом  сусп ектне 

 пре понске  киле и  за хтева да  буде  пре гледан.  О рг
ан из ација  рада код њих у  бо лници је  таква да  
л екари  имају  о др еђене  дане  када  раде  а мбу ланту.  
Г осодин  Ма рковић је  дошао у  те рмину  када је он  
радио  а мбу ланту,  пр епознао га је,  по ставио му је  
п итање  зашто  д олази код  њега од свих  т оликих  
хи рурга кад у ОБ  Ло зница  по стоји још  хи рурга и  
може да се  јави  било  коме, а  о бзиром да на  под ручју  
њ ихове  ф ил ијале  по стоји и ОБ  шабац у  коју исто  
може да оде,  питао га је  зашто баш код  њега. Он то  
д ожи вљава као  чисту  пр ов ок ацију.  П оказао му је 
упут без  те рмина, где  није  по ста вљена  јасна  ди ја
гноза већ  само  сумња на  килу и  рекао му је да се  
јави  неком  другом  л екару, да он не  жели да  улази 
у  про блеме јер је три  г одине  пр олазио кроз  њ егову 
 то ртуру.  Н аписао му је  и звештај да се  јави  другом  
хи рургу и ту је  њ ихова  к ом ун ик ација  з ав ршена.  
И стиче да је у том  тре нутку, то је  пр епод невни 
 термин  када су сви  хи рурзи на  радном  месту,  неко 
на  од ељењу,  неко у  а мбу ланти, а да је у  а мбу ланти 
био  ј едини.  Д одаје да  имају три  а мбу ланте, а да је  
м огуће да је др  Га вр иловић имао  сл ободан дан, 
о стали су  били ту. У тој  хи руршкој  а мбу ланти био 
је  само он али и  други  хи рурзи су ту и  могу да се  
п озову али и  против њих је  В ерољуб  Ма рковић  
т акође  водио  по ступак,  испред је  видно  ис такнут 
 ра според  рада у  а мбу ланти.  Н ап омиње да је упут 
без  те рмина,  није  хитан упут,  може  бити  примљен 
у  року од 30  дана,  није  хитна  ди ја гноза, за њу  по
стоји  п осебан о бразац и  хитан  пријем, то  буде  на
гл ашено.  Д одаје да не зна да  по стоји  неки п равни 
о бразац где  може да  н апише  зва нични  и звештај 
у  коме  на гл ашава да због  неких  ра злога не  жели 
да  учес тв ујете у  л ечењу  п аци јента или  њ егове  
п ор одице.  И стиче да ако би  дошао  п ацијент у  де
журству и не би имао ко  други да га  пре гледа, не 
би  могао да га  о дбије.  На гл ашава да  није  оч екивао 
да ће он  доћи код  њега  после  свега.  Када су у  а мбу
ланти  имају  об авезу да  пр имају све  п аци јенте,  з ак
азане  п аци јенте и  хитне,  п аци јенти са  те рм инима 
 имају  п ри оритет. Овај  п ацијент  није био  хитан,  
нити  з аказан. У ОБ  Ло зница у  смислу  пре гледа 
 хитних  п ац иј ената рад је  о рг ан изован  тако што  
по стоји  ург ентни  пријем, али се  п аци јенти  шаљу 
и у  а мбу ланту и у  ург ентни  пријем и они то све  по
кр ивају. То је све у  кругу од 30  м етара.  Може да се  
деси да у  а мбу ланти  пре гледа и  хитне  сл уч ајеве.  
На гл ашава да је с ходно  за конским  пр авима  после 
овог  д ог ађаја  и звестио  р ук ов о диоца да не  жели да 
 обави  преглед овог  п аци јента из  личних  ра злога 
а  пошто се у овом  сл учају не  ради о  хитном  п аци
јенту.  Није  оч екивао да ће се овај  п ацијент  п ој авити,  
д одаје да је о  томе је  тр ебало да  об авести  р ук ов о
диоца још 2012 .г одине.  И стиче да је пре  него што 
је  рекао да  неће  пре гл едати  п аци јента у  х ели јанту 
 (мо гућност да се  види упут и сви  п одаци о  п аци
јенту  кога  прима) има све  по датке о  п аци јенту и 
да је знао да су  други  л екари на  од ељењу. 

п уно моћник др   миодраг  л аз аревић адв.  
Дамјан  Павлов у  з авршној  речи  и стиче да  сматра 
да у  п он ашању  њ еговог  кли јента  нема  н икаквих 
 ел ем ената  који  н аводе да је  н ачинио  пр екршај  
тиме што је  одбио да  пре гледа  п аци јента јер је  
 поучен  лошим  и скуством од  л ечења  сина  п аци
јента  по дн о сиоца  пр ијаве,  није  желео да  себе  
п оново  и злаже  р изику да  п оново  пр олази кроз 
цео  по ступак и с ходно  ко дексу  ле карске  етике, 
јер  није  по стојао  однос  п ов ерења  и змеђу  л екара и  
п аци јента,  одбио је да  и зврши  преглед. П редглед  
није био  хитан као што се из  самог  упута  види као 
и из  и зјаве  по дн о сиоца  пр ијаве и  његов  ј едини 
 пропуст је био што  није  одмах по  пр ијему  п аци јента  
н аписао  и звештај свом  на др еђеном  р ук ов о диоцу. 
 Сматра да се и тај  пропуст не  треба  тр ет ирати као  
тежак  пропуст, јер не  треба  с уд ијама  Суда  Части  
о бја шњ авати  к олико  п ац иј ената д невно  имају  
л екари у зд равс твеним у ст ан овама у  С рбији.  
Када је  з авршио  преглед  ре довних  п ац иј ената, 
 поднео је  и звештај свом  на др еђеном. Без  о бзира 
што  по дл осилац  пр ијаве  тврди да се  овакво  п он
ашање не  може  тр ет ирати  ш ик ан ирањем и да је  
к ористио  само  за конске  м етоде, ако  неко  против 
вас  по днесе  захтев за  по кр етањае  ди сцип линског  
пос тупка,  затим  кри вичну  пр ијаву за  н ес авесно  
л ечење  које  т уж илаштво  о дбаци као  нео сн овано, а 
он  п реузме  кри вично  г оњење, не  м ожемо  тр ет ирати 
да  нема  нечег  личног у  целој  причи.  Ц ело купна 
 пр оц едура је  тр ајала  пуне три  г одине док  његов 
 клијент  није о сл обођен  о дго во рности што је  д ок
азано у  пос тупку, а и  судско  м еди цински  одбор  
м еди цинског  фа ку лтета је  вршио  ве шт ачење у  
целом п ре дмету и у тврдио да  нису  по ст ојали  
н икакви  пр опусти не  само код  њ еговог  кли јента 
већ и код о сталих  л екара  који су  учес тв овали у  
л ечењу  п аци јента.  Н аводи  по дн о сиоца  пр ијаве 
да је   одустао од  даљег  пос тупка  зато што је имао  
тешку   сао бра ћајку 2015.  г одине  ук азује на то да 
је  желео да  з аврши  з ап очето.  Сматра да је  избор  
л екара  који ће га  л ечити био  тен де н циозно у смерен 
на  њ еговог  кли јента јер  пр ето ставља да је знао 
да ће  његов  клијент  о дбити  л ечење. На сву  срећу  
с и ту ација  није  била  хитна и  по дн осилац је жив 
и здрав, још увек не  оп ерисан.  Н икакве ш тетне  
по сл едице  нису  на ст упиле.  Тако да  сматра да је  
ј едина  пра вилна  о длука да  његов  клијент  буде о сл
обођен  било  какве  о дго во рности за овај  пр екршај  
који му се  ставља на  терет. 

суд је  извео  доказ  ч итањем  пр ијаве  против др  
 мио драга  л аз ар евића пред  Судом  части РЛКЦЗС 
од с тране  В ер ољуба  Ма рковић из К рупња од 06. 12. 
2021 . г одине;

суд је  извео  доказ  ч итањем  д описа вд  ди ре-
ктора Об  ло зница др  М илана  Т од ор овића број 425 
од 12. 02. 2022.  г одине;

сУД частисУД части
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суд је  извео  доказ  ч итањем  п уно моћја  којим 
др   миодраг  л аз аревић о вла шћује а дв оката  Да
мјана  Па влова из  Ло знице да га  за ступа од 11. 10. 
2022 . г одине;

суд је  извео  доказ  ч итањем  и зве штаја  л екара 
 сп ец иј алисте на име  В ер ољуба  Ма рк овића из ОБ  
Ло зница бр 18222 од 15. 11. 2021 .г одине;

суд је  извео  доказ  ч итањем  упута за  а мбул-
антно- сп ец иј алис тички  преглед од 03. 11. 2021 .
г одине ДЗ  Крупањ  ов ерена  к опија на име  В ер
ољуба  Ма рк овића;

суд је  извео  доказ  ч итањем  упута за  а мбул-
антно- сп ец иј алис тички  преглед од 15. 11. 2021 .
г одине ДЗ  Крупањ  ов ерена  к опија на име  В ер
ољуба  Ма рк овића;

суд је  извео  доказ  ч итањем  сп ец иј алис тичког  
и зве штаја др  Г орана  н ен адића бр  Хира-9106/2021 
од 16. 11. 2021 . г одине из ОБ  шабац;

суд је  извео  доказ  ч итањем  з апи сника са г лавне 
 рас праве  од ржане  дана 11. 10. 2022. .г одине.

бри жљивом  ан ализом  н ав едених  д оказа  д ов
одећи их у  к ор ел ацију са  и ск азима  св едока,  Судско  
веће је  не дво сми слено у тв рдило да је др   Миодраг  
Л аз аревић  одбио да  и зврши  преглед  п аци јента   В ер
ољуба  Ма рк овића  дана 15. 11. 2021 . г одине,  уп ућеног 
из  Дома з дравља  Крупањ,  н ав одећи да је реч о  
чистој  пр ов ок ацији и да  по стоји  т олико  других  хи
рурга код  којих је  могао да оде на  преглед, а све у  
вези  р анијих  судских  по ст упака  које је  п ацијент  
водио  п реотив  њега.  

веће  сматра да је  п ом енути  доктор  требао да 
 пре гледа  п аци јента и  како то  није  урадио  добио је 
 оп омену и  казну  ди ре ктора  М еди цинског  ц енртра 
у  коме  ради.

С  о бзиром на  папред  н ав едено,  по ст уп ајуће  
веће  суда  части рлкцзс, је  стало на  ст ан овиште 
да  је  др   миодраг  л аз аревић  учинио  по вреду 
 пр оф е сио налне  ду жности и у гледа  члана  к оморе 
из чл.195 ст.1 тач. 1. и 2.  ст атута  ле карске  к оморе  
с рбије, због  чега му је  и зр ечена  д исип линска  
мера  Јавна  оп омена, као  мера за  коју се  сматра 
да ће ос тв арити  своју  сврху.  Пр иликом  о др еђ ивања  
ди сцип линске  мере  узете су у  обзир  т ежина и  по сл
едица  уч ињене  по вреде, о ко лности под  к ојима је до 
 уч ињене  по вреде  дошло,  степен  кр ивице  уч и ниоца 
и  њ егово  д ржање  након  уч ињене  по вреде, као и 
све о ла кш ав ајуће и  от еж ав ајуће  ч ињ енице и о ко
лности  које су  имале  утицај на  д он ошење  о длуке 
о  ди сцип линској  мери.

Као о ла кш ав ајућу о колност  Веће  Суда  части 
РЛКЦЗС је  ц енило  ч ињ еницу да је  п ацијент  В ерољуб 
 Ма рковић  водио  судски спор са  п ом енутим  до ктором 
три  г одине,  након  којих је  доктор   Миодраг  Л аз
аревић о сл обођен.  Већу  није  јасно због  чега  и нси
ст ирање на  пре гледу код  п ом енутог  до ктора  када 
у  њега  п ацијент  нема  п ов ерење. Упут за  преглед  
п ацијент је  добио  тр инаест  дана  р аније (упут је  
добио 03. 11. 2021 .г одине, а  отишао је на  преглед 15. 
11. 2021.  г одине). Исти упут је био без  те рмина,  није 
био  з аказан  преглед у  ИЗИСУ.  Тога  дана у  Дому 
з дравља је  било  више  хи рурга али је  п ацијент са 
 свима  њима био у  „лошим  о дн осима“ због п рет
ходног  сл учаја, иако он то  н егира. Ако  н екога  тужиш  
си гурно  ниси у  добрим  о дн осима са њим.

Др   Миодраг  Л аз аревић је  преко   ИЗИСА  пр очитао о 
ком  п аци јенту се  ради, а  т акође и  ди ја гнозу:  сумња 
на  пре понску  килу са  леве с тране и  ви девши  п аци
јента  који је био у  добром  стању  упутио га је код 
 другог  до ктора.  П ацијент се  вратио у  Крупањ и узео 
упут за  другу у ст анову  Општу  бо лницу у  шапцу 
где је  пре гледан тек  су традан, иако је упут  добио 
истог  дана  када се  вратио из  Ло знице.  По тв рђена 
је  ди ја гноза и  н ап исано да  треба да се  оп ерише  
када  прође  Ковид.  П ацијент се по  својој  и зјави 
још  није  оп ерисао. Све ово  н аводи да  п ацијент  
није био  хитан. 

 
Лекар је  требао да га  пре гледа и  јавно је  оп оменут 

али  пос тупком  л екара  није  на ст упила  н икаква 
 штета по з дравље  п аци јента.

Др   Миодраг  Л аз аревић до  сада  није  ди сцип лински  
ка жњаван пред  Судом  части РЛКЦЗС.  Веће  сматра 
да је  и зр ечена  мера  адек ватна  уч ињеном  делу.

.Из  напред  и знетог  Судско  Веће је  д онело  о длуку 
као у  ди сп оз итиву

 Свака с трана  сноси  своје  тро шкове.

 
 поука о п равном  леку:  Против овог  р ешења  до

зв ољена је  жалба  Вр ховном  Суду  части  Ле карске  
к оморе  С рбије, у  року од 15  дана од  дана  пр ијема 
истог,  преко  Суда  части  Р е гио налне  Ле карске  
к оморе за  цент ралну и  за падну  С рбију са  с едиштем 
у  Кр агу јевцу

п ред седник  већа  суда  части рлкцзс,
проф. др Ја смина  кн ежевић

Да на 20. 10. 2022. го ди не, 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 је до не ло Од лу ку број Ди1421/214 од 
20.10.2022. го ди не, на осно ву ко је је спец. др мед. 
Mиодраг Ла за ре вић огла шен од го вор ним за по
вре ду про фе си о нал ног угле да и ду жно сти чла на 
Ко мо ре, бли же опи са ну у из ре ци ожал бе не од лу ке, 
и на осно ву ко је је име но ва ном ле ка ру из ре че на 
ди сци плин ска ме ра – јав на опо ме на. 

Жал ба је из ја вље на због:

– Бит не по вре де од ре да ба по ступ ка де фи ни са
них овим Ста ту том, од но сно Пра ви ли ма о ра ду 
су до ва ча сти

– По гре шно или не пот пу но утвр ђе ног чи ње нич
ног ста ња;

– По гре шне при ме не ма те ри јал ног пра ва;
– Од лу ке о из ре че ној ди сци плин ској ме ри.

У жал би се по ред оста лог на во ди:„Обра зло же ње 
од лу ке пр во сте пе ног ор га на је мањ ка во, не ра зу
мљи во, про ти ву реч но и пр во сте пе ни ор ган уоп
ште ни је дао раз ло ге за сво ју од лу ку ни ти је обра
зло жио због че га се тач но окри вље ни огла ша ва 
кри вим. Пр во сте пе ни ор ган у об зра зло же њу сво је 
од лу ке на во ди да је окри вље ни учи нио по вре ду 
про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на Ко мо ре 
из чл. 195. ст. 1 тач ка 1 и 2 Ста ту та Ле кар ске ко мо ре 
Ср би је…Про из ла зи да се на ве де на по вре ду огле да 
у по на ша њу су прот но 1. од ред ба ма за ко на ко ји ма 
се уре ђу је здрав стве не за шти та, 2. за ко на ко јим се 
уре ђу је здрав стве но оси гу ра ње у пру жа њу здрав
стве не за шти те или 3. по вре ди етич ког ко дек са 
ЛКС…Ло гич но је он да да се на ве де у обра зло же
њу од лу ке ко је је тач но про пи се окри вље ни по
вре дио…Ме ђу тим пр во сте пе ни ор ган уоп ште ни
је дао об ја шње ње по овом пи та њу, ко је је по на ма 
су штин ско, јер се не мо же из ре ћи па у шал на оце на 

лекарска кОмОра србиЈе
врХОвни сУд части
број: дж 124/2022
београд, 13.12.2022. године

Вр хов ни суд ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је, у ве ћу ко га чи не проф. др Ра до ван Ка ра џић, пред сед ник 
Ве ћа, спец. др мед. Ми ро сла ва Јев тић, спец. др мед. На да Јо ва но вић Ва си ље вић, прим., доц. др мед. Ра
до сав Ра до сав кић, спец. др мед. Сла ђа на Мај кић чла но ви ве ћа и др сци. мед. Ду шан Гли го ри је вић, су ди
ја из ве сти лац, у ди сци плин ском по ступ ку про тив др Ми о дра га Ла за ре ви ћа, одр жа ло je не јав ну сед ни
цу, а по во дом од лу чи ва ња по жал би пу но моћ ни ка име но ва ног ле ка ра, адво ка та Да мја на Па вло ва број 
Ди 1422/214 од 21. 11. 2022. го ди не, из ја вље ној про тив од лу ке 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 број Ди1421/214 од 20. 10. 2022. го ди не, те је на осно ву од ре да ба из чл. 
246248. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је (“Сл. гла сник РС”, бр. 111/2006, 68/2008, 14/2010, 36/2011 – од лу ка 
УС, 43/2011, 22/2012 и 70/2017  од лу ка УС), да на 13.12.2022. го ди не у Бе о гра ду, до нео:

О д л У к У

1.    По во дом жал бе пу но моћ ни ка др Ми о дра га Ла за ре ви ћа, адво ка та Да мја на Па вло ва број Ди 14
22/214 од 21. 11. 2022. го ди не, а по слу жбе ној ду жно сти, пре и на чУ Је се од лу ка 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 број Ди1421/214 од 20. 10. 2022. го ди не, та ко што Вр
хов ни суд ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је утвр ђу је да чи ње нич ни опис из ре ке од лу ке гла си: „Због то га 
што је да на 15. 11. 2021. го ди не од био да пре гле да па ци јен та Ве ро љу ба Мар ко ви ћа“, и та ко што рад ње при
ја вље ног ле ка ра ква ли фи ку је као по вре ду про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на ко мо ре из чла на 
195. став 1. тач ка 2) Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је у ве зи са чл. 6. ст. 1., чл. 44. ст. 1., чл. 51. ст. 3. и чл. 57. 
Ко дек са ме ди цин ске ети ке Ле кар ке ко мо ре Ср би је, док се жал ба пу но моћ ни ка др Ми о дра га Ла за ре ви
ћа, адво ка та Да мја на Па вло ва Од би Ја као нео сно ва на у це ло сти и пр во сте пе на од лу ка у не пре и на че
ном де лу, пО твр ђУ Је.

2.     Сва ка стра на сно си сво је тро шко ве по ступ ка; 

3.     Ова од лу ка је ко нач на.

О б р а з л о ж е њ е

сУД частисУД части
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да је не ко крив, а да се не на ве де у че му се тач но 
огле да ње го ва кри ви ца. 

Да ље се у жал би на во ди: „Окри вље ни је у сво јој 
од бра ни на вео да је од био да ле чи г. Ве ро љу ба Мар
ко ви ћа по зи ва ју ћи се на од ред бе чла на 57. ко дек са 
ЛКС где је ја сно на ве де но „ле кар има пра во да од
би је ле че ње и упу ти па ци јен та дру гом ле ка ру, ако 
не по сто ји од нос пу ног по ве ре ња па ци јен та у рад 
ле ка ра или ако па ци јент од би ја са рад њу, по ку ша
ва да вр ши зло у по тре бе, из у зев у слу ча ју пру жа ња 
хит не ме ди цин ске по мо ћи“. Окри вље ни је ука зао 
су ду да ни је по сто јао од нос пу ног по ве ре ња, јер је 
исто ли це већ под но си ло кри вич не при ја ве и пре у
зи ма ло кри вич но го ње ње про тив ње га у про шло сти, 
што је не спор но утвр ђе но у то ку по ступ ка. На во
ди пр во сте пе ног су да да је окри вље ни до био опо
ме ну и ка зну ди рек то ра Ме ди цин ског цен тра где 
ра ди су та ко ђе не тач ни, јер окри вље ни је сте до био 
опо ме ну, али ни је ка жњен, не го се све за вр ши ло 
на опо ме ни, та ко да је у том по гле ду чи ње нич но 
ста ње по гре шно и не пот пу но утвр ђе но. 

На кра ју жал бе се пред ла же да Вр хов ни суд ча
сти ЛКС, ува жи жал бу, уки не пр во сте пе ну од лу ку 
и вра ти Су ду ча сти на по нов но рас пра вља ње и од
лу чи ва ње, или да ува жи од лу ку и пре и на чи од лу
ку Су да ча сти. 

У жал би су ис так ну ти тро шко ви за са став жал бе 
по АТ та ри фи у из но су од 33.000,00 ди на ра.  

Жал ба је нео сно ва на. 

Нео сно ва но се жал бом ис ти че да су у кон крет
ном слу ча ју оства ре ни усло ви из чла на 57. Ко дек
са ме ди цин ске ети ке Ле кар ске ко мо ре Ср би је, на 
осно ву ко јих ле кар мо же од би ти или пре ки ну ти 
ле че ње па ци јен та, а има ју ћи у ви ду да па ци јент 
Ве ро љуб Мар ко вић ни је од био са рад њу са др Ла
за ре ви ћем, већ је упра во др Ла за ре вић од био да 
пре гле да име но ва ног па ци јен та. 

На и ме, на осно ву чла на 57. Ко дек са ме ди цин ске 
ети ке Ле кар ске ко мо ре Ср би је је ди ни услов под 
ко јим ле кар има пра во да од би је ле че ње и упу
ти па ци јен та дру гом ле ка ру, по сто ји уко ли ко ле
кар сма тра да ни је до вољ но стру чан или да не ма 
тех нич ке мо гућ но сти за успе шно ле че ње, о че му 
у кон крет ном слу ча ју ни је реч, јер це не ћи све из
ве де не до ка за по је ди нач но и у њи хо вој ме ђу соб
ној по ве за но сти, укљу чу ју ћи и са му од бра ну др 
Ла за ре ви ћа не дво сми сле но про из ла зи да је име
но ва ни ле кар од био да пре гле да па ци јен та Ве ро
љу ба Мар ко ви ћа. 

Да ље, тач ни су на во ди жал бе да је на стра ни 7. 
оспо ре не од лу ке пр во сте пе ни суд при ли ком утвр

ђи ва ња олак ша ва ју ћих окол но сти на стра ни др 
Ла за ре ви ћа, це нио то да је па ци јент Ве ро љуб Мар
ко вић сво је вре ме но ту жио име но ва ног ле ка ра. 
Ме ђу тим ова ко утвр ђе на олак ша ва ју ћа окол ност 
узи ма се у об зир при ли ком од ре ђи ва ња вр сте ди
сци плин ске ме ре ко ју суд из ри че од го вор ном ле ка
ру, и ова олак ша ва ју ћа окол ност са ма по се би ни је 
у су прот но сти са утвр ђе ном по вре дом про фе си о
нал не ду жно сти и угле да чла на Ко мо ре, а има ју ћи 
у ви ду да је основ на ду жност ле ка ра да пре гле да 
па ци јен та. На и ме, ле кар мо же би ти осло бо ђен ове 
ду жно сти ис кљу чи во у од ре ђе ним прав но ре гу ли
са ним си ту а ци ја ма, за ко је у кон крет ном слу ча ју 
ни су би ли ис пу ње ни усло ви. 

Са свим овим у ве зи, и има ју ћи у ви ду да је у то
ку по ступ ка утвр ђе но да је др Ми о драг Ла за ре вић 
од био да пре гле да па ци јен та Ве ро љу ба Мар ко ви
ћа, овај суд је по слу жбе ној пре и на чио чи ње нич ни 
опис из ре ке од лу ке у по гле ду рад њи др Ла за ре ви ћа, 
упо до бив ши га чи ње нич ном ста њу ко је је утвр ђе
но у пр во сте пе ном по ступ ку, та ко да чи ње нич ни 
опис из ре ке од лу ке у на ве де ном де лу гла си: „Због 
то га што је да на 15. 11. 2021. го ди не од био да пре
гле да па ци јен та Ве ро љу ба Мар ко ви ћа“. 

Има ју ћи у ви ду да је овај суд слу жбе ној ду жно
сти пре и на чио чи ње нич ни опис из ре ке пр во сте пе
не од у ке, пре ци зи рао је и прав ну ква ли фи ка ци ју 
по вре де про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла
на ко мо ре, та ко ђе има ју ћи у ви ду и да су од ред бе 
чла на 195. став 1. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
блан кет ног ка рак те ра, та ко да рад ње др Ла за ре ви
ћа ква ли фи ку је као по вре ду про фе си о нал не ду
жно сти и угле да чла на ко мо ре из чла на 195. став 1. 
тач ка 2) Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је у ве зи са 
чл. 6. ст. 1., чл. 44. ст. 1., чл. 51. ст. 3. и чл. 57. Ко дек са 
ме ди цин ске ети ке Ле кар ке ко мо ре Ср би је“.

Овај суд је по би ја ну од лу ку ис пи тао и у по гле ду 
од лу ке о  из ре че ној ди сци плин ској ме ри, па је на
шао да је пр во сте пе ни суд као олак ша ва ју ћу окол
ност, пра вил но це нио чи ње ни цу да је име но ва ни 
па ци јент про тив др Ла за ре ви ћа во дио суд ски спор 
три го ди не, док оте жа ва ју ће окол но сти пр во сте
пе ни суд ни је утвр дио. Има ју ћи у ви ду утвр ђе ну 
олак ша ва ју ћу окол ност, а у од су ству оте жа ва ју ћих 
окол но сти, овај суд је др Ла за ре ви ћу због учи ње не 
по вре де про фе си о нал не ду жно сти и угле да чла на 
Ко мо ре, по твр дио као пра вил но из ре че ну ди сци
плин ску ме рујав ну опо ме ну.

По во дом ис так ну тих тро шко ва за са став пред
мет не жал бе у из но су од 33.000,00 ди на ра, ово 
Ве ће ис ти че да је ка да су у пи та њу тро шко ви 
стра на ка у по ступ ку пред Су дом ча сти Ко мо ре, 
на че лан став свих пр во сте пе них и дру го сте пе ног 
– Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је, да 

се овај по сту пак во ди у Ле кар ској ко мо ри Ср би
је, као стру ков ном и про фе си о нал ном удру же њу 
ле ка ра у Ср би ји, да су су ди је пр во сте пе них, као и 
дру го сте пе ног Су да ча сти – та ко ђе ко ле ге – ле ка
ри, да у ова квом по ступ ку не ма озбиљ не по тре
бе за ан га жо ва њем про фе си о нал них бра ни ла ца 
(адво ка та), те да су то до вољ ни раз ло зи да у овом 
по ступ ку сва ка стра на сно си сво је тро шко ве по
во дом пред мет ног по ступ ка.

Овај суд је раз мо трио и оста ле на во де жал бе али 
је на шао да ни су од ути ца ја на дру га чи је од лу чи
ва ње у овој прав ној ства ри. 

Због свих из не тих раз ло га, ово Ве ће је утвр ди ло 
да су жал бе ни на во ди нео сно ва ни у це ло сти, и до
не ло је од лу ку као у дис по зи ти ву. 

Вр хов ни суд ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
проф. др ра до ван ка ра џић, пред сед ник ве ћа  

пО У ка О прав нОм ле кУ:
Про тив ове ко нач не од лу ке, мо же се по кре ну ти 

управ ни спор пред Управ ним су дом Ср би је, са се ди-
штем у Бе о гра ду, Ул. Не ма њи на бр. 9, у ро ку од 30 
да на од да на до ста вља ња овог ак та стран ци.

сУД частисУД части
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ЈАНУАР
1. јануар – Светски дан породице

Трећа недеља јануара – Европска недеља превенције 
рака грлића материце
31. јануар – Национални дан без дуванског дима

ФЕБРУАР
2. фебруар 1924. године –  Формиран први одбор 

Лекарске коморе, 
а за председника 
Лекарске коморе 
за Србију, Војводину 
и Срем изабран је 
др Јован Данић

4. фебруар – Светски дан борбе против рака
15. фебруар – Светски дан деце оболеле од рака

МАРТ
    Март – Месец борбе против рака
8. март – Дан женских права

21. март – Дан особа са Дауновим синдромом
24. март – Светски дан борбе против туберкулозе

АПРИЛ
2. април – Светски дан аутизма
7. април – Светски дан здравља

22. април – Дан планете Земље
25. април – Светски дан борбе против маларије
28. април – Светски дан безбедности на раду
Трећа недеља априла –  Европска недеља 

имунизације
Четврта недеља априла –  Недеља превенције 

повреда у саобраћају

МАЈ
5. мај – Међународни дан породице
5. мај – Међународни дан бабица
8. мај – Светски дан црвеног крста

11. мај –  Национални дан 
добровољних давалаца крви

12. мај –  Међународни дан сестринства 
(медицинских сестара)

15. мај – Међународни дан породице
19. мај – Светски дан породичних лекара 
20. мај – Дан здравих градова
31. мај – Светски дан без дуванског дима

ЈУН
14. јун – Светски дан добровољних давалаца крви
30. јун – Светски дан лекара

ЈУЛ
11. јул – Светски дан становништва
19. јул 1832 –  Основано прво струковно удружење 

лекара – Општи медицински савет 
у Великој Британији

28. јул – Светски дан борбе против хепатитиса

АВГУСТ
Прва недеља августа – Светска недеља дојења

СЕПТЕМБАР
10. септембар –  Светски дан превенције 

самоубистава
Друга субота у септембру 
                             – Светски дан прве помоћи 
13. септембар –  Светски дан 

борбе против лимфома
Трећа недеља у септембру – Светски дан срца 
17. септембар –  Светски дан безбедности  

пацијената
21. септембар –  Светски дан борбе против 

Алцхајмерове болести
25. септембар – Светски дан фармацеута 
28. септембар – Светски дан борбе против беснила

ОКТОБАР
1. октобар – Међународни дан старих особа 
8. октобар –  Светски дан хосписа и палијативног 

збрињавања
10. октобар – Светски дан менталног здравља
13. октобар – Европски дан донације органа
15. октобар – Светски дан чистих руку
17. октобар –  Светски дан борбе против сиромаштва

НОВЕМБАР
Месец борбе против болести зависности
Месец посвећен раку плућа

8. новембар –  Европски дан правилне исхране 
и кувања заједно са децом

12. новембар – Светски дан посвећен пнеумонији
14. новембар –  Светски дан борбе 

против шећерне болести
15. новембар –  Почетак месеца борбе против 

алкохолизма и других зависности
16. новембар – Међународни дан толеранције
17. новембар –  Светски дан борбе против 

опструктивне болести плућа
17. новембар –  Национални дан посвећен 

превремено рођеним бебама
18. новембар –  Европски дан посвећен рационалној 

употреби антибиотика
19. новембар –  Светски дан превенције 

злостављања деце 
19. новембар –  Светски дан опструктивне  

плућне болести
20. новембар – Светски дан детета 
23. новембар – Међународни хуманитарни дан
25. новембар –  Међународни дан борбе против 

насиља над женама

ДЕЦЕМБАР
1. децембар –  Светски дан борбе 

против ХИВ инфекције
3. децембар –  Међународни дан особа 

са посебним потребама
9. децембар –  Светски дан безбедности 

пацијената
10. децембар – Међународни дан људских права
11. децембар – Међународни дан астме
11. децембар – Дан УНИЦЕФ-а

КАЛЕНДАР ЗДРАВЉА 2023.
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Гласник 
Лекарске коморе Србије


