
План рада лекарске коморе Србије за 2017-у 

(предлог директора ЛКС) 

2016 - та: 

Од наших главних успеха током свог мандата у 2016-тој бих издвојио неколико ствари: 

a) Стабилизација финансијског пословања  

b) Обећано је отварање директне комуникације и заједничког рада са: 

a. Медицнским факултетом, 

b. Министарством Здравља, 

c. РФЗО, 

d. Институтом за јавно здравље, 

e. Инспекцијком службом, 

f. СЛД.      Све је остварено 

c) Заједнички рад и добри односи са другим коморама 

d) Обновили смо међународну сарадњу 

e) Дефинисали процедуре и протоколе рада у Лекарској комори Србије везано за поверене послове 

 

Суштинска питања пред ЛКС у 2017 - тој: 

 Залагање за враћење угледа лекарској професији 

 Рад на измени закона из области здравства и Статута ЛКС 

 Ефикаснији и рационалнији рад стручних служби уз јасно дефинисање и поштовање процедура 

 Рационалнији и ефикаснији рад органа и тела како би се ослободила средства за пројекте који би били 

усмерени ка лекарима (Осигурање, КМЕ…) 

 Отварати простор за комуникацију унутар Коморе 

 Дефинисање и оснаживање улоге ЛКС у разговорима са релевантним субјектима здравственог 

система 

 У случају прихватања наших предлога за измену Закона о здравственој заштити проширити 

надлежности на друге поверене послове 

 Међународна сарадња 

 

1. Углед лекарске професије и равноправност 

Континуирано залагање за враћање угледа лекарској професији као и залагање за бољи радни амбијент 

доктора. Изједначавање лекарског рада у државном и приватном здравству. 

2. Измене из области закона из области здравства и Статута ЛКС 

ЛКС ће учествовати активно у предлогу измене закона који за циљ треба да има проширење овлашћења и 

надлезности Коморе уз јасно препознавање ЛКС као јединственог правног лица уз слободну могућност 

сопствене унутрашње организације рада. 

По измени Закона предложио бих УО формирање радне групе ради израде предлога измена Статута. 

Кључне ствари које би Статут требало да реши су питања унутрашње организације и надлежности. Са 

једне стране омогућити директору неометано и законито обављање и спровођење поверених послова, 

као и законито пословање Коморе, а са друге стране гарантовање аутономије у раду РЛК. 

3. Стручне службе 



Дефинисање рационалних кадровских потреба стучних служби у складу са пословима које треба обавити. 

Такодје редефинисање коефицијената и систематизације радних места. У овом тренутку имамо лоше 

организовану и неефикасну стручну службу. Дефинисати међусобне односе и канале комуникације. 

4. Ефикасан рад органа коморе 

Правним актима учинити рад органа и тела ЛКС ефикаснијим. Кроз измене Статута ЛКС дефинисати 

оптимални број чланова органа и тела ЛКС и РЛК. Дефиисање критеријума за избор чланова органа и тела. 

На овај начин ће се “ослободити” средства кај се могу употребити за интересе чланства. Пре свега 

осигурање од професионалне одговорности као и континуирану медицинску едукацију. Транспарентност 

у раду, као и јасно дефинисани критеријуми за избор програма КМЕ ће бити приоритет.  

5. Комуникација унутар коморе 

ЛКС би требало да настави са идејом јединства и “помирења” између РЛК и да постане место сусрета и 

размене идеја са заједничким циљевима. 

6. Позиционирање ЛКС у здравственом систему 

Вођењем добре политике и препознавањем правих тренутака за реаговање, можемо поставити ЛКС на 

место које јој припада у друштву. Конструктивним и кооперативним радом ћемо увек бити радо виђен 

саговорник. 

7. Информатизација пословних процеса 

Ажурирање постојеће базе података у Информационом систему ЛКС и њено ажурно вођење. 

Унапређењем овог система ће се значајно скратити радни процеси, а истовремено омогућити брже 

реаговање на сервисне захтеве чланства. 

8. Међународна сарадња 

Проширити међународну сарадњу на све организације које деле Статутом препознате послове као и ЛКС. 

Позиционирати ЛКС у међународним оквирима, а пре свега као лидера у региону, јер бројчано, а верујем 

и стручно, ми то и јесмо. 

9. Фондови солидарности 

Новац из ових Фондова треба усмерити ка чланству. Изменема Правилника о солидарној помоћи 

предвидети све оне ситуације и могућности када Комора има прилику да помогне лекару и његовој 

породици. 

Поред наведених приоритета сви остали послови које нам Статут даје неће бити маргинализовани. 

Инсистираћу и залагати се да се одржава благовремена информисаност делегата ЛКС и РЛК али и 

комуникација тих истих делегате према чланству. 

Само заједничким снагама можемо Комору поставити на место које наши чланови очекују да она заузима. 

Детаљан план активности под овим тачкама ће бити производ консултаација са Председницима РЛК као и 

процене финансијког капацитета ЛКС у целини. 

др Милан Динић 

Директор Лекарске коморе Србије 


