ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ● SERBIAN MEDICAL CHAMBER

_______________________________________________________________________________________

На основу члана 10. тачка 8. и члана 27. Статута Лекарске коморе Србије, Скупштина
Лекарске Коморе Србије на 1-ој редовној седници одржаној 26. фебруара 2008. године у
Београду усвојила је:
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ЧЛАНАРИНУ ЗА 2008 ГОДИНУ
Члан 1.
Чланарина за лекаре запослене у државним здравственим установама и за запослене у
приватним здравственим установама (несамосталан рад) износи 0,8% од нето месечне
зараде.
Чланарина предвиђена ставом 1. овог члана плаћа се месечно, приликом обрачуна зараде,
преко државне здравствене установе или преко обрачуна приватног послодавца где је члан
Коморе запослен.
Члан 2.
Чланарина за лекаре осниваче приватне лекарске праксе, износи 1,6% од укупне основице за
обрачун паушала или од укупно оствареног месечног прихода ако се врши књиговодствени
обрачун, при чему износ чланарине не може бити мањи од 6.000,00 динара годишње,
односно 500,00 динара месечно.
Обрачун чланарине из претходног става врши се годишње, односно до истека трајања
лиценце, а уплаћује се најкасније 30 дана пре истека године, односно најкасније 30 дана пре
истека важења лиценце.
При првој уплати прилаже се потврда о основици за плаћање пореза и доприноса.
Члан 3.
Чланарина за лекаре у пензији који обављају здравствену делатност самосталним радом
износи 1,6 % од укупне основице за обрачун паушала и уплаћује се по условима прописаним
у претходном члану 2.
Члан 4.
Чланарина за лекаре запослене у приватној лекарској пракси, а који су се уговором обавезали
на тајност чувања информације о висини плате, чланарина износи 6000,00 динара годишње,
односно 500,00 динара месечно, а уплаћује се најкасније 30 дана пре истека године, односно
најкасније 30 дана пре истека важења лиценце.
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Члан 5.
Код уплаћивања чланарине установа или послодавац доставља Комори списак лекара за које
се уплаћује чланарина са следећим подацима:
име и презиме лекара
ЈМБГ
основица обрачуна
износ обрачунате и уплаћене чланарине
Члан 6.
Чланарина се уплаћује на жиро рачун регионалне Лекарске коморе на чијој територијалној
надлежности члан Коморе живи уз обвезну назнаку:
позив на број:
1.
2.

за установу 1 - матични број установе – месец и година уплате (ммгг)
за члана
2 - ЈМБГ – месец и година уплате (ммгг)

За уплаћену чланарину, установе где су лекари запослени обавезне су да регионалној
Лекарској комори достављају спискове лекара за које је уплаћена чланарина. Списак треба да
садржи следеће податке: име и презиме лекара, ЈМБГ, основица обрачуна и износ
обрачунате и уплаћене чланарине.
Члан 7.
Плаћања чланарине се ослобађају незапослени лекари и лекари на стажу.
Плаћања чланарине привремено се ослобађају лекари који не остварују доходак због:
породиљског одсуства, неплаћеног одсуства, служења војног рока и дужег боловања од 60
дана, при чему су дужни да доставе одговарајућу потврду регионалној лекарској комори у
коју су уписани.
Члан 8.
Чланови Коморе који су у заостатку са уплатама чланарине дужни су код накнадне уплате
прихватити наплату припадајуће законске камате.
Члан 9.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлука се објављује у гласилу Коморе и на Интернет страници Коморе.
.
У Београду, 26.02.2008. године

Председник Скупштине Лекарске коморе Србије
Проф. др Милан Антонић
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