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ЧиТајТе У оВом бројУ

Поштоване 
колегинице и колеге,

Драго ми је што сам поново 
са вама и што могу, као главни 
уредник „Гласника ЛКС”,  
да изразим задовољство што смо 
наставили са континуитетом  
рада Лекарске коморе Србије, 
еснафске организације.

Посебно бих апострофирала 
квалитет рада, одговорност, преданост и моралност 
свих доктора. То је покретачка снага руководства  
и делегата ЛКС. Верујем да ће пружена прилика  
бити искоришћена за унапређење лекарске 
професије, на добробит нашим пацијентима.

Успешно су формирани нови органи и тела ЛКС 
и, одлуком Управног одбора, основано радно тело 
„Научна академија ЛКС”, чији су чланови шефови 
катедри медицинских факултета из одређених грана, 
представници САНУ-а из области медицине  
и председници ЛКС. На првој редовној седници 
Скупштине ЛКС, изабране су судије Врховног  
суда части ЛКС и судова части регионалних комора.

Честитам свима, желим успешан рад директору,  
спец. др мед. Миодрагу Станићу и сарадницима.

Пратимо активности ЛКС, Лекарског форума 
југоисточне Европе (SEEMF), Светске медицинске 
асоцијације (WМА), Симпозијума лекарских комора 
централне и источне Европе (ZEVA), Удружења  
европских лекара специјалиста (UEMS). Усвојен је  
нови међународни кодекс етике WMA који је  
основа етичких принципа за лекаре широм света.

Читајући у потпуности наш „Гласник”,  
наћи ћете занимљиве информације везане  
за текућа питања, истраживања, награде  
и већа права на солидарну помоћ.

Мали подсетник за лекаре којима лиценца  
важи до 1 јануара 2023. Верујем да сте започели 
поступак релиценцирања.

Драги доктори, желим вам успешну сарадњу  
са органима ЛКС у наредном периоду.

С поштовањем

Др Јасмина Павловић
Главни уредник „Гласника” ЛКС
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КОМОРА ЗА СВОЈЕ ЧЛАНОВЕОБНОВА ЛИЦЕНЦЕ

Ј
е дан од фо ку са ра да Ле кар ске ко мо ре Ср би је је 
усме ра ва ње ак тив но сти ка по тре ба ма ко ле га. 
У скла ду са тим је ура ђе на из ме на 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 ко ја је омо гу ћи ла да се ве ћи део сред ста ва 
из дво ји за ту на ме ну. У ви ше на вра та је у прет ход-
ном пе ри о ду раз ма тра на мо гућ ност про ши ри ва ња 
осно ва за ис пла ту и по ве ћа ња оби ма фи нан сиј ске 
по др шке за на ше чла но ве из Фон да за со ли дар ну 
по моћ ЛКС. По след њим из ме на ма из ове, 2022. го-
ди не, Пра вил ник је про ши рен за још три до дат на 
осно ва за со ли дар ну по моћ из Фон да. По ред до са-
да шњих осно ва, из ме на ма је об у хва ће но и ле че ње 
чла на Ко мо ре или чла на уже по ро ди це у ино стран-
ству, по моћ чла но ви ма Ко мо ре за по ла зак де це у 
пр ви раз ред основ не шко ле и по др шка у ви ду го-
ди шњих из два ја ња за де цу пре ми ну лих ле ка ра до 
на вр ше не 18. го ди не жи во та.

 Oснови за ис пла ту из Фон да  
за со ли дар ну по моћ ЛКС су:

• Све те шке бо ле сти са ком пли ка ци ја ма чла на 
Ко мо ре – 40.000 ди на ра, не то

• На сту па ње трај ног ин ва ли ди те та чла на Ко мо
ре – 40.000 ди на ра, не то

• Убла жа ва ње по сле ди ца еле мен тар них не по го
да – 40.000 ди на ра, не то

• 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 из др-
жа ва не при род не или усво је не де це) – 10.000 ди-
на ра, не то

• Ро ђе ње де те та чла на Ко мо ре – 20.000 ди на ра, 
не то

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

• Ле че ње чла на Ко мо ре и чла на уже по ро ди це 
(брач ног дру га или из др жа ва не при род не или усво-
је не де це) у ино стран ству – 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

Ис пла те из Фон да со ли дар не по мо ћи ЛКС, по-
сма тра но по го ди на ма:

ГОДИНА ИСПЛАТАПОМОЋИ(динара)

2010 896.935

2011 1.487.045

2012 2.591.095

2013 3.751.645

2014 (по пла ве) 21.372.604

2015 8.117.760

2016 7.333.425

2017 25.952.737

2018 18.316.470

2019 15.741.903

2020 68.971.883

2021 51.066.088

УКУПНО 225.599.590

Поштоване колеге 
и колегинице,

Свим чла но ви ма Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
ко ји ма те ку ћа ли цен ца ис ти че 01. 01. 2023. 
го ди не, упу ћу је мо под сет ник да је нео п ход-
но да, у скла ду са чла ном 183. став 2. За ко на 
о здрав стве ној за шти ти („Сл. гла сник РС, бр. 
25/2019), под не су над ле жној ко мо ри зах тев за 
об на вља ње ли цен це нај ка сни је 60 да на пре 
ис те ка ро ка на ко ји је ли цен ца из да та. 

Об на вља ње ли цен це спро во ди се у скла-
ду са За ко ном о здрав стве ној за шти ти и Пра
вил ни ком о бли жим усло ви ма за из да ва ње, 
об на вља ње и од у зи ма ње ли цен це чла но ви-
ма ко мо ра здрав стве них рад ни ка („Сл. гла-
сник”, бр. 76/22). Об на вља ње ли цен це ра ди се 
на лич ни зах тев чла на Ко мо ре. Зах тев за об
на вља ње ли цен це ле ка ри под но се нај ма ње 
60 да на пре ис те ка ро ка ва же ња ли цен це. Уз 
зах тев за об на вља ње ли цен це нео п ход но је 
до ста ви ти и сва до ку мен та на ве де на у обра-
сцу Зах те ва за об на вља ње ли цен це. Обра сце 
за об на вља ње ли цен це мо же те пре у зе ти на 

ин тер нет стра ни ци Ва ше ре ги о нал не ко мо ре 
и до ста ви ти лич но или по штом над ле жној 
ре ги о нал ној ле кар ској ко мо ри. 

ОБА ВЕ ЗА СА КУ ПЉА ЊА БО ДО ВА: Уку пан 
број по треб них бо до ва је 140, а број бо до ва 
са ку пљен у јед ној ли цен цној го ди ни не мо-
же би ти ма њи од 10.

Уко ли ко ни сте у мо гућ но сти да до ста ви те 
до каз о до вољ ном бро ју КМЕ бо до ва, пред-
ви ђен је и ли цен цни ис пит, ка ко би се омо-
гу ћи ло ле ка ри ма ко ји не ма ју до вољ но КМЕ 
бо до ва да, кроз про ве ру струч ног зна ња, об-
но ве ли цен цу. Здрав стве ни рад ник – док
тор ме ди ци не ко ји у по ступ ку об на вља ња 
ли цен це ни је са ку пио до во љан број бо до ва, 
од но сно не ис пу ња ва усло ве за об на вља ње 
ли цен це про пи са не За ко ном о здрав стве ној 
за шти ти, ду жан је да под не се зах тев за по-
ла га ње ли цен цног ис пи та у ро ку од 60 да на 
пре ис те ка ли цен цног пе ри о да.

ЗА СВА ДО ДАТ НА ПО ЈА ШЊЕ ЊА  
МО ЖЕ ТЕ СЕ ОБРА ТИ ТИ 

СТРУЧ НОЈ СЛУ ЖБИ ВА ШЕ  
РЕ ГИ О НАЛ НЕ ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ

ИЗМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О СОЛИДАРНОЈ ПОМОћИ  
ЧЛАНОВИМА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ  
И ЧЛАНОВИМА ЊИхОВИх УЖИх ПОРОДИцА

ВЕћА ИЗДВАЈАЊА  
ЗА СОЛИДАРНУ ПОМОћ

Подсетник за лекаре чија  
лиценца важи до 1. јануара 2023.
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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

Л
е кар ска ко мо ра Ср би је је од фе бру-
а ра 2017. го ди не ус по ста ви ла кон-
ти ну и тет у оси гу ра њу свих сво јих 
ли цен ци ра них чла но ва од про фе-

си о нал не од го вор но сти. Нова по ли са оси-
гу ра ња са оси гу ра ва ју ћом ку ћом Три глав 
по кри ва ште те ко је на ста ну у пе ри о ду од 
20. 06. 2022. го ди не до 20. 06. 2023. го ди не на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

Су ма оси гу ра ња из но си 8.450 евра по оси-
гу ра ном слу ча ју (у ди нар ској про ти вред но-
сти по ку пов ном кур су НБС на дан ис пла те), 
док укуп ни го ди шњи мак си мум по јед ном 
ле ка ру за ви ше оси гу ра них слу ча је ва из но си 
13.200 евра (у ди нар ској про ти вред но сти по 
ку пов ном кур су НБС на дан ис пла те).

Ин те грал на фран ши за из но си 1000 евра, 
што зна чи да ле кар пла ћа ште те до ви си не 
од хи ља ду евра, док све ште те пре ко овог из-
но са у пот пу но сти пла ћа Оси гу ра вач.

Ово оси гу ра ње по кри ва све гра не ме ди цин-
ске де лат но сти, све стру ке и спе ци јал но сти, 
као и област оп ште и по ро дич не ме ди ци не 
као и оси гу ра ње и хи ру шких или уро ђе них 
де фор ма ци ја а ко је има ју ре кон струк тив ни 
и функ ци о нал ни зна чај.

На по ми ње мо да је по ли сом оси гу ра ња по-
кри вен и до пун ски рад ле ка ра.

оси гу ра ни слу чај мо ра да бу де по сле ди ца 
ле кар ске гре шке – не са ве сног или не струч-
ног по ступ ка или про пу ста ле ка ра, ко ји је 
учи њен про тив но ва же ћим про пи си ма и 
стан дар ди ма ме ди цин ске стру ке, а ко ји за 
по сле ди цу има не по во љан ис ход ле че ња.

У слу ча ју да до ђе до пар нич ног по ступ ка, 
оси гу ра ник има пра во на из бор за ступ ни-
ка по соп стве ном из бо ру, чи је тро шко ве за-
сту па ња сно си оси гу ра вач до ви си не из но са 
пред ви ђе них Адво кат ском та ри фом.

Оси гу ра вач за др жа ва пра во да да овла шће-
ње за за сту па ње дру гом за ступ ни ку, по ред 
за ступ ни ка по из бо ру оси гу ра ни ка.

Ис кљу че ња од оси гу ра ња од но се се на од-
го вор но сти оси гу ра ни ка за на мер но про у-
зро ко ва ну ште ту, уоби чај не струч не рад ње 
ле ка ра ко је има ју као не из бе жну по сле ди-
цу ште ту као нпр. ожи љак, твр ди згло бо ви, 
ам пу та ци је, те ин тра-хо спи тал не ин фек ци-
је, ин фи ци ра ње ви ру си ма хИВа и хе па ти
ти са и слич но. //

Сви чланови ЛКС осигурани  
од професионалне одговорности

Резултати избора  
у Лекарској комори Србије

Изборни резултати, са избора одржаних 8. маја 2022. године и 15.маја 2022. године
(поновљени избори) утврђени су на седници централне изборне комисије ЛКС

која је одржана 18.маја 2022. године.

ДеЛеГаТи скУПШТиНе Лкс – 5. саЗиВ

Р.Б. ИЈ ИМеИПРезИМе ИД ПРАКСА

1 Нови Београд ФилипВитошевић 112180 Државна пракса

2 Нови Београд СоњаГојић 111041 Државна пракса

3 Нови Београд НемањаДимић 112275 Државна пракса

4 Нови Београд ЛукаАндрић 115032 Државна пракса

5 Нови Београд МаркоПоповић 112212 Државна пракса

6 Вождовац НиколаЧолић 113752 Државна пракса

7 Вождовац ЖељкоГарабиновић 112090 Државна пракса

8 Вождовац ЖелимирЈовановић 111704 Државна пракса

9 Вождовац АлександарЈанићијевић 110495 Државна пракса

10 Вождовац ИгорДеспотовић 107125 Државна пракса

11 Чукарица ВладимирЈовановић 111440 Државна пракса

12 Чукарица НемањаБранковић 113941 Државна пракса

13 Чукарица МиомирМиленковић 101028 Државна пракса

14 Чукарица ВањаМисићМандић 112150 Државна пракса

15 Чукарица МиленаЈововић 103719 Државна пракса

16 Врачар НиколаБогосављевић 112849 Државна пракса

17 Врачар ДушанБулатовић 112004 Државна пракса

18 Врачар БраниславМилошевић 113205 Државна пракса

19 Савски венац ДанилоЈеремић 111875 Државна пракса

20 Савски венац СтефанЈоксимовић 112507 Државна пракса

21 Земун ДушанШапоњски 112631 Државна пракса

22 Земун ЉубишаПоповић 102091 Државна пракса

23 Звездара МихаилоСтјепановић 110090 Државна пракса

24 Звездара МилошСтојановић 110403 Државна пракса

25 Звездара РадулаДуњић 106855 Државна пракса

26 Палилула БранкоДујовић 114010 Државна пракса

27 Палилула МилошДујовић 112508 Државна пракса

28 Стари град Драганзорић 110355 Државна пракса
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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

Р.Б. ИЈ ИМеИПРезИМе ИД ПРАКСА

29 Стари град ФилипПилиповић 111468 Државна пракса

30 Oбреновац МајаТодоровић 108353 Државна пракса

31 Нови Београд ВеснаАндрић 100559 Приватна пракса

32 Нови Београд ОлгаВасовић 101170 Приватна пракса

33 Нови Београд МиодрагНастић 102369 Приватна пракса

34 Нови Београд ИренаМиљковићСтојиљковић 112853 Приватна пракса

35 Нови Београд МаријанаГорданић 104166 Приватна пракса

36 Нови Београд ТеаСарчевски-Јовановић 114617 Приватна пракса

37 Стари град ОлгаПоповић 103190 Приватна пракса

38 Стари град МиркоЈанков 101603 Приватна пракса

39 Стари град МиланДинић 104707 Приватна пракса

40 Стари град ДанкаГрудић 108154 Приватна пракса

41 Стари град ИванаТопаловић 110382 Приватна пракса

42 Стари град МиодрагСтанић 101210 Приватна пракса

43 Стари град СашаБожовић 110480 Приватна пракса

44 Стари град ЈасминаПавловић 109002 Приватна пракса

45 Чукарица ДрагољубМандић 100775 Приватна пракса

46 Чукарица МаријаИлић 110222 Приватна пракса

47 Чукарица АлександарЛазић 101212 Приватна пракса

48 Чукарица НадаВујић-Јовић 103474 Приватна пракса

49 Звездара СлавицаКалезић-Милошевић 103281 Приватна пракса

50 Звездара НинославаМихајловић 110055 Приватна пракса

51 Звездара СнежанаРаљевић 105158 Приватна пракса

52 Звездара НиколаСтанојевић 110276 Приватна пракса

53 Звездара ЈеленаБоганчМиљевић 115855 Приватна пракса

54 Звездара ЈеленаСтевовскиРадовић 111188 Приватна пракса

55 Сомбор СнежанаГајић 200188 Државна пракса

56 Суботица ДушанНовчић 207888 Државна пракса

57 Кикинда ВладимирДавидовић 206634 Државна пракса

58 Зрењанин ДушанЖиванов 205676 Државна пракса

59 Вршац ИванИвановић 207508 Државна пракса

60 Панчево СлађанаКовачевић 205344 Државна пракса

61 Сремска Митровица ДаниелБабић 202607 Државна пракса

62 Сремска Митровица МилошДобрић 208380 Државна пракса

63 Нови Сад ДејанСакач 200087 Државна пракса

64 Нови Сад ГоранСтојановић 202745 Државна пракса

65 Нови Сад БранкоКозић 205380 Државна пракса
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Р.Б. ИЈ ИМеИПРезИМе ИД ПРАКСА

103 ИЈ 3 БобанДимитријевић 308143 Приватна пракса

104 ИЈ 3 АлександарСтанковић 304217 Приватна пракса

105 Шабац ЉиљанаСтанимировић 402408 Државна пракса

106 Лозница МилорадТадић 400380 Државна пракса

107 Ваљево зорицаЏида 400643 Државна пракса

108 Ужице МаријаМарковић 405283 Државна пракса

109 Ужице ВељкоЂенадић 403373 Државна пракса

110 Чачак АксентијеТошић 401008 Државна пракса

111 Чачак зорицаКовачевић 404618 Државна пракса

112 Крагујевац НебојшаСтевановић 400402 Државна пракса

113 Крагујевац НенадЂоковић 400325 Државна пракса

114 Крагујевац ВладимирБулатовић 402957 Државна пракса

115 Крагујевац ГоранАзањац 405548 Државна пракса

116 Крагујевац ВладетаНедељковић 405863 Државна пракса

117 Краљево АлександраАндрић 402130 Државна пракса

118 Краљево МилошПоткрајац 405434 Државна пракса

119 Нови Пазар СеадЛичина 404813 Државна пракса

120 Нови Пазар ЈусуфНуковић 404928 Државна пракса

121 Јагодина АлександарИлић 400754 Државна пракса

122 Јагодина НаташаМилутиновић 401837 Државна пракса

123 Смедерево БранкоРадивојевић 404793 Државна пракса

124 ИЈ 1 БранкаЈоцић 403112 Приватна пракса

125 ИЈ 2 ГорданаЛучић 404989 Приватна пракса

126 ИЈ 2 ПредрагМијаиловић 400002 Приватна пракса

127 ИЈ 3 ДраганРаванић 401583 Приватна пракса

128 ИЈ 3 ДраганАрсић 402785 Приватна пракса

129 ИЈ 4 СлађанаИлић 401639 Приватна пракса

130 Косовски округ ВладанПерић 500309 Државна пракса

131 Косовски округ СашаМладеновић 500747 Државна пракса

132 Косовски округ ЈорданПетровић 500057 Државна пракса

133 Косовски округ ЈованМладеновић 500279 Државна пракса

134 Косовски округ ТатјанаНоваковић 500280 Државна пракса

135 Косовско-митровачки КсенијаТурковић 500539 Државна пракса

136 Косовско-митровачки БојанЈакшић 500564 Државна пракса

137 Косовско-митровачки СинишаЈаковљевић 500172 Државна пракса

138 Косовско-митровачки МаријаЈевтић 500983 Државна пракса

139 Косовско-поморавски зоранПерић 500093 Државна пракса

Р.Б. ИЈ ИМеИПРезИМе ИД ПРАКСА

66 Нови Сад СнежанаТомашевићТодоровић 201188 Државна пракса

67 Нови Сад ДраганШарац 201080 Државна пракса

68 Нови Сад ОлгицаЛатиновићБошњак 201322 Државна пракса

69 Нови Сад МиленкоРосић 205395 Државна пракса

70 Врбас ЦветаРогановић 203948 Државна пракса

71 Нови Сад ЈаснаердељанЈеремић 201672 Приватна пракса

72 Нови Сад ДијанаКовачевић 203850 Приватна пракса

73 Нови Сад СнежанаВлајковић 208646 Приватна пракса

74 Нови Сад СветланаПоповић 202230 Приватна пракса

75 Бачка и Срем СлавицаГутић 204926 Приватна пракса

76 Бачка и Срем ЈожефСирак 203665 Приватна пракса

77 Банат СлавенкаПетковићЋурић 203313 Приватна пракса

78 Банат ВељкоПетров 202818 Приватна пракса

79 ИЈ 1 МаркоСтеванић 306678 Државна пракса

80 ИЈ 2 ГоранБогдановић 305696 Државна пракса

81 ИЈ 3 КристијанНиколић 304071 Државна пракса

82 ИЈ 4 ИванЧикарић 305963 Државна пракса

83 ИЈ 5 Сашазајић 300274 Државна пракса

84 ИЈ 5 ЂорђеМиладиновић 307015 Државна пракса

85 ИЈ 6 БорисЂинђић 300537 Државна пракса

86 ИЈ 6 ДраганЂорђевић 302138 Државна пракса

87 ИЈ 6 БратиславаШарац 300411 Државна пракса

88 ИЈ 6 ВладимирИлић 304159 Државна пракса

89 ИЈ 6 ЉубомирДинић 301619 Државна пракса

90 ИЈ 6 ЈовицаЈовановић 300300 Државна пракса

91 ИЈ 6 БојанСтанојевић 308040 Државна пракса

92 ИЈ 6 МлађанГолубовић 306364 Државна пракса

93 ИЈ 7 ВераЈовановић 305499 Државна пракса

94 ИЈ 8 ПетарВулановић 304284 Државна пракса

95 ИЈ 8 ИренаИгњатовић 304211 Државна пракса

96 ИЈ 9 ДејанПоповић 304579 Државна пракса

97 ИЈ 9 ДраганКитановић 305323 Државна пракса

98 ИЈ 1 АранђелДинкић 303882 Приватна пракса

99 ИЈ 2 СлободанЈовановић 303164 Приватна пракса

100 ИЈ 2 ТомиславРистић 302044 Приватна пракса

101 ИЈ 2 ИванСтоичков 308784 Приватна пракса

102 ИЈ 2 ДанијелЂорђевић 307244 Приватна пракса
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Р.Б. ИЈ ИМеИПРезИМе ИД ПРАКСА

36 Звездара РадомирРадивојевић 108567 Државна пракса

37 Палилула МирјанаСтанић 112009 Државна пракса

38 Палилула СтеванРепац 113932 Државна пракса

39 Палилула Милошзакошек 111931 Државна пракса

40 Палилула ДраганМладеновић 106864 Државна пракса

41 Стари град ИванАнђелковић 114646 Државна пракса

42 Стари град Драганзорић 110355 Државна пракса

43 Обреновац ДраганаОгњеновић 111267 Државна пракса

44 Обреновац МилицаПетровић 112365 Државна пракса

45 Нови Београд НадаБараћ 103661 Приватна пракса

46 Нови Београд Слађана Павловић-Настић 111182 Приватна пракса

47 Нови Београд АнђелаИлићКликовац 112545 Приватна пракса

48 Нови Београд БранкаЛазићДрагићевић 108817 Приватна пракса

49 Нови Београд ГорданаМилисављевић 101205 Приватна пракса

50 Нови Београд ОлгаВасовић 101170 Приватна пракса

51 Стари град АлександраРаца 113831 Приватна пракса

52 Стари град елеонораГвозденовић 108114 Приватна пракса

53 Стари град СнежанаНеранџић 101354 Приватна пракса

54 Стари град БојанВучинић 101676 Приватна пракса

55 Стари град ЈаворкаМарковићДелић 101560 Приватна пракса

56 Стари град ДраганаЈосифовић-Костић 105400 Приватна пракса

57 Стари град ЛејлаСтојановић 111301 Приватна пракса

58 Стари град МаријанаШашић 102890 Приватна пракса

59 Чукарица ГорданаМиленковић 107633 Приватна пракса

60 Чукарица Мирољубзлатановић 103017 Приватна пракса

61 Чукарица ВладимирКовчин 101136 Приватна пракса

62 Чукарица ТијанаЈовановић 112719 Приватна пракса

63 Звездара МагдаленаРадовићСтефановић 108277 Приватна пракса

64 Звездара РадивојеЛазић 114326 Приватна пракса

65 Звездара АлмаКрџовић-Марјановић 102680 Приватна пракса

66 Звездара МилошМилинковић 112191 Приватна пракса

67 Звездара БиљанаАнтонијевић 101530 Приватна пракса

68 Звездара МаринаЋировић 115082 Приватна пракса

ДеЛеГаТи рЛк беоГраДа – 5. саЗиВ

Р.Б. ИЈ ИМеИПРезИМе ИД ПРАКСА

1 Нови Београд МајаЖивотић 112424 Државна пракса

2 Нови Београд НемањаДимић 112275 Државна пракса

3 Нови Београд СоњаГојић 111041 Државна пракса

4 Нови Београд ЛукаАндрић 115032 Државна пракса

5 Нови Београд ФилипВитошевић 112180 Државна пракса

6 Нови Београд МаркоПоповић 112212 Државна пракса

7 Нови Београд ВладимирКојовић 107003 Државна пракса

8 Нови Београд ПетарРистић 101511 Државна пракса

9 Вождовац НиколаЧолић 113752 Државна пракса

10 Вождовац ЖелимирЈовановић 111704 Државна пракса

11 Вождовац ЖељкоГарабиновић 112090 Државна пракса

12 Вождовац БојанаЖивковић 112189 Државна пракса

13 Вождовац АлександарЈанићијевић 110495 Државна пракса

14 Вождовац ЂорђеБатинић 112158 Државна пракса

15 Вождовац НебојшаМарић 104946 Државна пракса

16 Чукарица ВладимирЈовановић 111440 Државна пракса

17 Чукарица НемањаБранковић 113941 Државна пракса

18 Чукарица МилицаЈанковић 112589 Државна пракса

19 Чукарица ВањаМисићМандић 112150 Државна пракса

20 Чукарица МиомирМиленковић 101028 Државна пракса

21 Чукарица ДаркоЈовановић 112240 Државна пракса

22 Чукарица БобанЛабовић 104949 Државна пракса

23 Врачар НиколаБогосављевић 112849 Државна пракса

24 Врачар ДушанБулатовић 112004 Државна пракса

25 Врачар ГрадимирДрагутиновић 105836 Државна пракса

26 Врачар БисеркаВукомановић-Ђурђевић 101110 Државна пракса

27 Савски венац ДанилоЈеремић 111875 Државна пракса

28 Савски венац СтефанЈоксимовић 112507 Државна пракса

29 Земун ДушанШапоњски 112631 Државна пракса

30 Земун ЉубишаПоповић 102091 Државна пракса

31 Земун МирославМишовић 100760 Државна пракса

32 Звездара СтефанЖивковић 112120 Државна пракса

33 Звездара МилошСтојановић 110403 Државна пракса

34 Звездара РадулаДуњић 106855 Државна пракса

35 Звездара НаданМикић 102490 Државна пракса
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ДеЛеГаТи рЛк ВојВоДиНе – 5. саЗиВ

Р.Б. ИЈ ИМеИПРезИМе ИД ПРАКСА

1 Сомбор НинаХајдинПошарац 205706 Државна пракса

2 Сомбор БогданкаПушић 203181 Државна пракса

3 Суботица ЛивијаДеспенић 203757 Државна пракса

4 Суботица АнаДроњак 203604 Државна пракса

5 Кикинда МаријаВукобрат 205666 Државна пракса

6 Кикинда ЉубицаКовачевић 203412 Државна пракса

7 Зрењанин ДушанСланкаменац 200539 Државна пракса

8 Зрењанин АлександарЛазић 204820 Државна пракса

9 Вршац ТатјанаВоскресенски 204100 Државна пракса

10 Панчево СлободанОвука 205308 Државна пракса

11 Панчево ТањаАлексић 205261 Државна пракса

12 Сремска Митровица ДаниелБабић 202607 Државна пракса

13 Сремска Митровица ВладанЛакетић 208451 Државна пракса

14 Сремска Митровица НенадГолубовић 201716 Државна пракса

15 Нови Сад ИванКухајда 200661 Државна пракса

16 Нови Сад БраниславаИлинчић 202320 Државна пракса

17 Нови Сад ВладимирВрачарић 200828 Државна пракса

18 Нови Сад ЖељкоЖивановић 201686 Државна пракса

19 Нови Сад ВладимирКнежевић 204320 Државна пракса

20 Нови Сад СнежанаТадић 203862 Државна пракса

21 Нови Сад НадицаКовачевић 202059 Државна пракса

22 Нови Сад ОлгицаЈукићНеатница 202004 Државна пракса

23 Нови Сад АндреаЂуретић 201746 Државна пракса

24 Нови Сад НинаСмиљанић 201844 Државна пракса

25 Врбас СлавицаМиловић 203993 Државна пракса

26 Врбас НиколаЈапунџић 206048 Државна пракса

27 Нови Сад МирославаПјевић 200160 Приватна пракса

28 Нови Сад БојанЖеравица 202318 Приватна пракса

29 Нови Сад МоникаПапић 200739 Приватна пракса

30 Нови Сад БиљанаДаничић 202069 Приватна пракса

31 Бачка и Срем ЈожефСирак 203665 Приватна пракса

32 Банат Иванзец 202476 Приватна пракса

33 Банат МирославРадовић 200541 Приватна пракса

ДеЛеГаТи рЛк јУГоисТоЧНе србије – 5. саЗиВ

Р.Б. ИЈ ИМеИПРезИМе ИД ПРАКСА

ИЈ 1 Милан Миленковић 308484 Државна пракса

ИЈ 1 Марко Стеванић 306678 Државна пракса

ИЈ 2 Весна Радосављевић 304615 Државна пракса

ИЈ 3 Зоран Пуслојић 304089 Државна пракса

ИЈ 4 Немања Станковић 308741 Државна пракса

ИЈ 4 Микица Видојевић 304688 Државна пракса

ИЈ 5 Ђорђе Миладиновић 307015 Државна пракса

ИЈ 5 Саша Зајић 300274 Државна пракса

ИЈ 5 Саша Живковић 306986 Државна пракса

ИЈ 6 Борис Ђинђић 300537 Државна пракса

ИЈ 6 Јовица Јовановић 300300 Државна пракса

ИЈ 6 Братислава Шарац 300411 Државна пракса

ИЈ 6 Владимир Илић 304159 Државна пракса

ИЈ 6 Соња Дакић 300599 Државна пракса

ИЈ 6 Љубомир Динић 301619 Државна пракса

ИЈ 6 Драган Ђорђевић 302138 Државна пракса

ИЈ 6 Мирослав Стојановић 303037 Државна пракса

ИЈ 6 Ивана Ђорђевић 307600 Државна пракса

ИЈ 6 Милан Лазаревић 306240 Државна пракса

ИЈ 6 Млађан Голубовић 306364 Државна пракса

ИЈ 6 Бојан Станојевић 308040 Државна пракса

ИЈ 6 Слађана Николић 308311 Државна пракса

ИЈ 7 Перица Стојановић 305532 Државна пракса

ИЈ 8 Срђан Штеровић 307194 Државна пракса

ИЈ 8 Ирена Игњатовић 304211 Државна пракса

ИЈ 8 Стевица Николић 306283 Државна пракса

ИЈ 9 Дејан Поповић 304579 Државна пракса

ИЈ 9 Драган Китановић 305323 Државна пракса

ИЈ 9 Дејан Стојановић 305094 Државна пракса

ИЈ 1 Аранђел Динкић 303882 Приватна пракса

ИЈ 2 Слободан Јовановић 303164 Приватна пракса

ИЈ 2 Данијел Ђорђевић 307244 Приватна пракса

ИЈ 2 Томислав Ристић 302044 Приватна пракса

ИЈ 2 Иван Стоичков 308784 Приватна пракса

ИЈ 3 Бобан Димитријевић 308143 Приватна пракса

ИЈ 3 Јовица Костић 304549 Приватна пракса



16 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // ОКТОБАР 2022 // // ОКТОБАР 2022 / ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 17

ДеЛеГаТи рЛк ЦеНТраЛНе и ЗаПаДНе србије – 5. саЗиВ

Р.Б. ИЈ ИМеИПРезИМе ИД ПРАКСА

1 Шабац СлавицаЂурић 405811 Државна пракса

2 Шабац ДејанПавловић 406537 Државна пракса

3 Лозница ДрагицаКулић 405147 Државна пракса

Ваљево кандидат није изабран  Државна пракса

Ваљево кандидат није изабран  Државна пракса

4 Ужице МаријаМарковић 405283 Државна пракса

5 Ужице ВељкоЂенадић 403373 Државна пракса

6 Ужице МирославСелаковић 403495 Државна пракса

7 Ужице МирјанаГојгић-Вилотијевић 403448 Државна пракса

8 Чачак АксентијеТошић 401008 Државна пракса

9 Чачак зорицаКовачевић 404618 Државна пракса

Чачак кандидат није изабран  Државна пракса

10 Крагујевац БранимирРадмановић 402570 Државна пракса

11 Крагујевац ЈасминаЂинђић 401216 Државна пракса

12 Крагујевац СнежанаБошњаковић 400758 Државна пракса

13 Крагујевац ВеснаСтанковић 401473 Државна пракса

14 Крагујевац ТатјанаБошковићМатић 403504 Државна пракса

15 Крагујевац ДанијелаМилошев 402708 Државна пракса

16 Крагујевац МаркоЈовановић 406452 Државна пракса

17 Краљево СрђанВукашиновић 404281 Државна пракса

18 Краљево АлександарЈовић 404539 Државна пракса

19 Краљево зоранПиперац 405439 Државна пракса

20 Нови Пазар ФатмирБирђозлић 406039 Државна пракса

21 Нови Пазар енесСалковић 404860 Државна пракса

22 Јагодина ГоранМладеновић 406652 Државна пракса

23 Јагодина ЛидијаАндрејић 402071 Државна пракса

24 Јагодина ЈадранкаПоповић 402044 Државна пракса

25 Смедерево БранкоРадивојевић 404793 Државна пракса

26 Смедерево ЈаснаНедељковићМитрески 403587 Државна пракса

ИЈ 1 кандидат није изабран  Приватна пракса

27 ИЈ 2 МилојеСтанић 407784 Приватна пракса

28 ИЈ 2 ВераМатовић 400982 Приватна пракса

29 ИЈ 3 МихаилоПантовић 400429 Приватна пракса

ИЈ 3 кандидат није изабран  Приватна пракса

30 ИЈ 4 ВераБранисављевић 402897 Приватна пракса

ДеЛеГаТи рЛк косоВа и меТоХије – 5. саЗиВ

Р.Б. ИЈ ИМеИПРезИМе ИД ПРАКСА

1 Косовски округ Владан Перић 500309 Државна пракса

2 Косовски округ Саша Младеновић 500747 Државна пракса

3 Косовски округ Јован Младеновић 500279 Државна пракса

4 Косовски округ Јордан Петровић 500057 Државна пракса

5 Косовски округ Дејан Алексовски 500460 Државна пракса

6 Косовски округ Дејан Мрђинац 500022 Државна пракса

7 Косовски округ Татјана Новаковић 500280 Државна пракса

8 Косовски округ Бобан Токић 500829 Државна пракса

9 Косовски округ Милош Мирковић 500367 Државна пракса

10 Косовски округ Синиша Рашић 500761 Државна пракса

11 Косовски округ Саша Чанаћевић 500016 Државна пракса

12 Косовски округ Дејан Лазић 501015 Државна пракса

13 Косовски округ Александра Јанићевић 501045 Државна пракса

14 Косовски округ Звездан Милановић 500322 Државна пракса

15 Косовски округ Милена Трипковић 501065 Државна пракса

16 Косовско-митровачки округ Ксенија Турковић 500539 Државна пракса

17 Косовско-митровачки округ Синиша Јаковљевић 500172 Државна пракса

18 Косовско-митровачки округ Бојан Јакшић 500564 Државна пракса

19 Косовско-митровачки округ Драгоје Кастратовић 500862 Државна пракса

20 Косовско-митровачки округ Мирјана Вујачић 500716 Државна пракса

21 Косовско-митровачки округ Миљан Миљковић 500849 Државна пракса

22 Косовско-митровачки округ Надица Ковачевић 500605 Државна пракса

23 Косовско-митровачки округ Зоран Савић 500561 Државна пракса

24 Косовско-митровачки округ Марија Јевтић 500983 Државна пракса

25 Косовско-митровачки округ Тања Рикало 500756 Државна пракса

26 Косовско-митровачки округ Зоран Спасојевић 500751 Државна пракса

27 Косовско-митровачки округ Филип Џудовић 500875 Државна пракса

28 Косовско-митровачки округ Слађана Живковић 500603 Државна пракса

29 Косовско-митровачки округ Дарко Михајловић 500683 Државна пракса

30 Косовско-митровачки округ Александар Јакшић 500948 Државна пракса

31 Косовско-поморавски округ Дејан Јовановић 501032 Државна пракса

32 Косовско-поморавски округ Ненад Живковић 501030 Државна пракса

33 Косовско-поморавски округ Виолета Трајковић 500128 Државна пракса

34 Пећки и Призренски округ Бојан Павловић 500841 Државна пракса

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
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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

Н
а кон сти ту тив ној сед ни ци но вог са зи ва 
Скуп шти не Ле кар ске ко мо ре Ср би је за 
пред сед ни ка Скуп шти не ЛКС јед но гла-
сно је иза бран др Бо јан Ста но је вић, а за 

пот пред сед ни ке су јед но гла сно иза бра ни др Јо ван 
Мла де но вић из др жав не прак се и др Бран ка Јо цић 
из при ват не прак се.

Сле де ћа тач ка днев ног ре да би ло је гла са ње за 
из бор но вог ди рек то ра Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
као и два по моћ ни ка ди рек то ра.

Јед но гла сно је за но вог ди рек то ра ЛКС иза бран 
др Ми о драг Ста нић, спе ци ја ли ста ги не ко ло го ги-
је и аку шер ства са ви ше од 20 го ди на ис ку ства у 
ра ду у др жав ној и при ват ној прак си. Био је пред-

КОНСТИТУТИВНА СЕДНИцА V САЗИВА СКУПШТИНЕ ЛКС

ФОРМИРАНИ НОВИ 
ОРГАНИ И ТЕЛА ЛКС
// СКУПШТИНА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ИЗАБРАЛА ЈЕ НА КОНСТИТУТИВНОЈ 
СЕДНИцИ КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 9. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ НОВЕ ОРГАНЕ И ТЕЛА 
ЛЕКАРКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ. ЗА НОВОГ ДИРЕКТОРА НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ 
ЈЕДНОГЛАСНО ЈЕ ИЗАБРАН СПЕц. ДР МЕД. МИОДРАГ СТАНИћ //

сед ник и пот пред сед ник Ре ги о нал не ле кар ске ко
мо ре Бе о гра да, као и по моћ ник ди рек то ра ЛКС за 
при ват ну прак су у два ман да та.

За по моћ ни ка ди рек то ра ЛКС из др жав не прак се 
иза бран је јед но гла сно прим. др Дра ган Ђор ђе вић 
из Ни ша (РЛ КЈИС), спе ци ја ли ста ме ди ци не ра да, 
за по слен као на чел ник оп ште ме ди ци не и ги не-
ко ло ги је у За во ду за здрав стве ну за шти ту рад ни ка 
у Ни шу. Ово му је дру ги ман дат у ЛКС, у прет ход-
ном са зи ву био је пот пред сед ник Скуп шти не ЛКС 
и пред сед ник ПО за при мар ну здрав стве ну за шти-
ту у др жав ној прак си.

За по моћ ни ка ди рек то ра ЛКС из при ват не прак се 
иза бра на је др Сла вен ка Пет ко вић ћу рић из Зре ња
ни на (РЛКВ). Др Пет ко вић Ђу рић је спе ци ја ли ста 
ин тер не ме ди ци не, кар ди о лог, ра ди ла је 23 го ди не 
у др жав ној прак си, а пре се дам го ди на пре шла је 
у при ват ну прак су и отво ри ла сво ју ин тер ни стич-
ку ор ди на ци ју у Зре ња ни ну. У прет ход ном са зи ву 
би ла је члан ПО за при мар ну за шти ту у при ват-
ној прак си, а ра ни је је би ла члан ПО за се кун дар-
ну и тер ци јар ну здрав стве ну за шти ту РЛКВ, као и 
на ни воу ЛКС.

За тим су, јед но гла сно, иза бра ни Над зор ни од бор 
ЛКС, по себ ни од бо ри, Етич ки од бор ЛКС и Управ-
ни од бор ЛКС.

Над зОр Ни Од бОр

Пред сед ник Над зор ног од бо ра
Др Сла ђа на Ко ва че вић, 
др жав на ле кар ска прак са

Пот пред сед ник Над зор ног од бо ра
Др Ра ду ла Ду њић, 
др жав на ле кар ска прак са

Чла но ви
Др Да ни јел Ђор ђе вић
Др Бо јан Јак шић
Др Дра ган Ар сић

Управ Ни Од бОр

Пред сед ник Управ ног од бо ра
Др Го ран Аза њац

Пот пред сед ни ци Управ ног од бо ра
Др Дан ка Гру дић, 
при ват на ле кар ска прак са
Др Вла ди мир Илић, 
др жав на ле кар ска прак са

Чла но ви
Др Же ли мир Јо ва но вић
Др Ми лан Ди нић
Др Го ран Сто ја но вић
Др Ми лен ко Ро сић
Др Алек сан дар Стан ко вић
Др Гор да на Лу чић
Др Си ни ша Ја ко вље вић
Др Са ша Мла де но вић
Др Ни ко ла Чо лић
Др Да ни ел Ба бић
Др Се ад Ли чи на
Др Дра ган Ша рац
Др Алек сан дар Ја ни ћи је вић
Др Мла ђан Го лу бо вић

пО Се баН Од бОр за СтрУч На  
пи та ња и СтрУч Ни Над зОр

Др Са ша Бо жо вић
Др Алек сан дар Ја ни ћи је вић
Др Све тла на По по вић
Др Бог дан ка Пу шић
Др Вла ди мир Бу ла то вић
Др Вла де та Не дељ ко вић
Др Де јан По по вић
Др Са ша За јић
Др Зо ран Са вић
Др Ви о ле та Трај ко вић
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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

пО Се баН Од бОр  
за ме ди циН СКУ ети КУ

Др Ма ри ја на Гор да нић
Др Жељ ко Га ра би но вић
Др Не над Го лу бо вић
Др Та тја на Вос кре сен ски
Др Зо ри ца Џи да
Др Алек сан дар Илић
Др Мла ђан Го лу бо вић
Др Дра ган Ки та но вић
Др На ди ца Ко ва че вић
Др Ми љан Миљ ко вић

пО Се баН Од бОр  
за ме ди циН СКО Обра зО ва ње

Др Не ма ња Ди мић
Др Ми лош Ду јо вић
Др Дра ган Ша рац
Др Мо ни ка Па пић
Др Ју суф Ну ко вић
Др Ве сна Стан ко вић
Др Бра ти сла ва Ша рац
Др Ива на Ђор ђе вић
Др Зве здан Ми ла но вић
Др Ми лош Мир ко вић

пО Се баН Од бОр за јав НО здра вље  
и при мар НУ здрав Стве НУ  
за шти тУ У др жав НОј праК Си

Др Ма ја То до ро вић
Др Љу би ша По по вић
Др Да ни ел Ба бић
Др Та ња Алек сић
Др Ми лош Пот кра јац
Др Ак сен ти је То шић
Др Јо ви ца Јо ва но вић
Др Дра ган Ђор ђе вић
Др Фи лип Џу до вић
Др Де јан Мр ђи нац

пО Се баН Од бОр за при мар НУ 
здрав Стве НУ за шти тУ  
У при ват НОј праК Си

Др Ире на Миљ ко вић Сто јиљ ко вић
Др Дан ка Гру дић
Др Сла ви ца Гу тић
Др Сла вен ка Пе тро вићћу рић
Др Дра ган Ра ва нић
Др Сло бо дан Јо ва но вић
Др Пре драг Ми ја и ло вић
Др То ми слав Ри стић

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

Др Не ма ња Бран ко вић
Др Вла ди мир Ко јо вић
Др Ду шан Жи ва нов
Др Сне жа на Га јић
Др Алек сан дра Ан дрић
Др Се ад Ли чи на
Др Кри сти јан Ни ко лић
Др Го ран Бог да но вић
Др Дра го је Ка стра то вић
Др Де јан Алек сов ски

пО Се баН Од бОр за Се КУН дар НУ  
и тер ци јар НУ здрав Стве НУ  
за шти тУ У при ват НОј праК Си

Др Мир ко Јан ков
Др Алек сан дар Ла зић

пО Се баН Од бОр  
за ме ђУ На рОд НУ Са рад њУ

Др Ол га По по вић
Др Ни ко ла Чо лић
Др Сне жа на То ма ше вић То до ро вић
Др Вељ ко Пе тров
Др Не над Ђо ко вић
Др Алек сан дар Ри стић
Др Вељ ко Ђе на дић
Др Пе тар Ву ла но вић
Др Јо ван Мла де но вић
Др Та тја на Но ва ко вић

етич Ки Од бОр

Др Ол га По по вић
Др Ва ња Ми сић Ман дић
Др Је ле на Сте вов ски Ра до вић
Др Ол ги ца Ла ти но вић Бо шњак
Др Јо жеф Си рак
Др цве та Ро га но вић
Др Пе тар Ба бо вић
Др Бо јан Ста но је вић
Др Ни ко ла Ми лен ко вић
Др Не бој ша Сте фа но вић
Др Ма ри ја Мар ко вић
Др Бран ко Ра ди во је вић
Др Вла дан Пе рић – пред сед ник
Др Зо ран Пе рић
Др Ма ри ја Јев тић

По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге,

В
е ли ка ми је част и не из мер но за до вољ ство 
што мо гу да вам се за хва лим на по ве ре њу 
и по др шци ко ју сте ми ука за ли пред ло гом 
за ди рек то ра ЛКС. Ве ли ка част но си и ве-

ли ку од го вор ност и оба ве зу да се до би је но по ве-
ре ње оправ да мар љи вим, по ште ним и струч ним 

ра дом. Ве ли ку за хвал ност и по што ва ње ис ка зао 
бих прет ход ном ди рек то ру др Ми ла ну Ди ни ћу и 
дел га ти ма прет ход ног са зи ва Скуп шти не ЛКС, као 
и но во и за бра ним де ле га ти ма ко ји нам по ма жу да-
и да нас има мо ова ко кон струк тив ну кон сти ту тив-
ну сед ни цу Скуп шти не ЛКС и ре ги о нал них ле кар-
ских ко мо ра ко је су про те кле у ре ду и уз од лич ну 
са рад њу ме ђу ко ле га ма.

РЕЧ ДИ РЕК ТО РА

НАШ РАД БА ЗИ РА МО 
НА КОН ТИ НУ И ТЕ ТУ  
И ЈЕ ДИН СТВУ
// ОБРА ћА ЊЕ СПЕц. ДР МЕД. МИ О ДРА ГА СТА НИ ћА НО ВО И ЗА БРА НОГ ДИ РЕК ТО РА ЛКС, 
ЧЛА НО ВИ МА СКУП ШТИ НЕ ЛКС ОДР ЖА НОЈ 9. ЈУ НА 2022. ГО ДИ НЕ У БЕ О ГРА ДУ //
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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

Наш рад ба зи ра мо на кон ти ну и те ту и је дин ству. 
То по ка зу је да је ЛКС, на ша еснаф ска ор га ни за ци-
ја, озбиљ на, зре ла и по све ће на ра ду за до бро бит 
ле кар ства Ср би је, чи та вог здрав стве ног си сте ма, 
као и дру штва у ко ме жи ви мо, са ја ком осно вом 
про фе си о нал ног и струч ног ра да, по ште њем и ви-
со ким мо рал ним вред но сти ма. По све ће ни на шим 
па ци јен ти ма, као и стал ном ра ду на уна пре ђе-
њу ста ту са и ме ста ле ка ра у срп ском дру штву, ми 
одо ле ва мо иза зо ви ма ко је но си вре ме, гра де ћи 
лик и де ло ле ка ра у Ср би ји на по нос нас са мих и 
за при мер на шим ко ле га ма, но вим ге не ра ци ја ма 
ко је иза нас до ла зе. То је нај бо љи по ка за тељ да је 
ЛКС по ста ла ор га ни за ци ја ко ја је све сна се бе, свог 
зна ча ја и дру штве не од го вор но сти, али и оба ве за 
и оче ки ва ња ко ја од нас има ју на ши чла но ви, ле-
ка ри и це ло куп на дру штве на за јед ни ца.

Пот пу но смо све сни исто риј ског тре нут ка у ко ме 
жи ви мо. Во ђе ни соп стве ном са ве шћу, ху ма ни тар-
но шћу, као и по тре бом на шег есна фа и дру штва у 
це ли ни, ве ли ки део на ших ко ле га, здрав стве них 
рад ни ка, ле ка ра свих спе ци јал но сти укљу-
чио се у ак тив ну бор бу про тив ко ви да 19 
ра дом у ко вид и не ко вид бол ни ца ма. 
Пер ма нент ним при су ством на пр-
вим ли ни ја ма фрон та, да ли су не-
сум њив до при нос су зби ја њу пан де-
ми је. Мно ги су пла ти ли и нај ви шу 
це ну, да ју ћи соп стве ни жи вот. На 
то ме им се бес крај но за хва љу је мо 
и ода је мо им веч но по што ва ње.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је истин-
ски је укљу че на у из град њу здрав-
стве ног си сте ма Ср би је, као ис кре ни 
и пра ви парт нер Ми ни стар ства здра-
вља РС, Здрав стве ног са ве та РС, РФ ЗОа, 
Ба ту та, АЛИМС-а, свих ме ди цин ских фа кул-
те та и дру гих ре ле вант них чи ни о ца. Наш за јед-
нич ки циљ је ства ра ње ефи ка сног, функ ци о нал-
ног, одр жи вог здрав стве ног си сте ма ко ји бри не о 
па ци јен ту и ње го вим по тре ба ма и ко ји по шту је и 
ува жа ва ле ка ра. Ле ка ра, као не за мен љи ву је ди ни-
цу тог си сте ма, са гле да ва ју ћи све ње го ве ин те ре се 
и по тре бе. То је наш за да так и крај њи циљ.

Рад ди рек то ра и ЛКС у це ли ни у на ред ном че
тво ро го ди шњем пе ри о ду са др жа ва ће ви ше раз ли-
чи тих сег ме на та. Не ки од њих су рад са ин си ту ци-
ја ма си сте ма на свим за кон ским и под за кон ским 
ак ти ма, рад са ко ле га ма ле ка ри ма на по ди за њу 

угле да ЛКС код члан ства, са рад ња са ме ди ји ма 
на град њи пра ве сли ке ле кар ства у Ср би ји, рад 
на по љу ме ђу на род не са рад ње са Ује ди ње ним 
на ци ја ма, ме ђу на род ним удру же њи ма у про це-
су при дру жи ва ња, уса гла ша ва ња за кон ских ака-

та, еду ка ци је, при зна ва ња ди пло ма. Са рад ња са 
удру же њи ма па ци је на та, са при ват ним сек то ром, 
Асо ци ја ци јом при ват них здрав стве них уста но ва 
и при ват не прак се, као и са дру гим ко мо ра ма на-
ших ко ле га, здрав стве них рад ни ка са ко ји ма ин-
тен зив но ра ди мо.

Рад са ор га ни ма и те ли ма на ше ко мо ре је ва
жна став ка, то тре ба про ду бљи ва ти, уса вр ша-

ва ти. Рад са струч ним слу жба ма ко је су 
не за мен љи ве. Рад на сер ви су и по др

шци ко ле га ма и на уна пре ђе њу оба-
вља ња по ве ре них по сло ва, рад на 
КМЕ, при пре ма за но ве по ве ре не 
по сло ве и но ви ци клус ре ли цен-
ци ра ња ле ка ра ко ји је пред на ма, 
као је дан од ве ли ких по сло ва ко ји 
нас оче ку је.

Пред на ма је за да так за јед нич ког 
по ста вља ња ду го роч не стра те ги је 

ра да, уло ге и функ ци је ЛКС у здрав-
стве ном си сте му Ср би је и дру штва у 

це ли ни. Пот пу но смо све сни нео п ход ног 
стал ног ана ли тич ног по сма тра ња свих ових 

про це са и ак тив но сти кроз вре ме а не са мо у да на-
шњем тре нут ку. Тру ди ће мо се да по сао оба вља мо 
са ве сно и на вре ме. Наш рад и па жња би ће по све-
ће ни из град њи и за шти ти угле да ле кар ске про-
фе си је. На пор ће би ти усме рен на по бољ ша ва ње 
усло ва ра да ле ка ра и уна пре ђе ње ста ту са и угле-
да свих нас и Ле кар ске ко мо ре, као на ше еснаф-
ске ор га ни за ци је.

Сва ве ли ка де ла, до стиг ну ћа ко ји ма стре ми мо 
мо гу по те ћи са мо као по сле ди ца мар љи во сти, по-
све ће но сти, кон стант ног ра да, ра да на се би, на вр-
ли на ма и на људ ским ве шти на ма.

Не ка нам на гра ду за учи ње на де ла пру жи соп-
стве на са вест, као и сре ћан осмех на ших за до вољ-
них па ци је на та.

Љу бав и по што ва ње бли жњег, као и трај на ве-
ра у на шу древ ну про фе си ју не ка нам бу де све ти 
циљ, та ко ће мо оси гу ра ти тра ја ње и пре ско чи ти 
вре ме, а на ша уз ви ше на ми си ја да по ма же мо и 
ле чи мо, про же та чо веч но шћу и до брим де ли ма, 
жи ве ће веч но. //

ЛКС је постала  
организација која је  

свесна себе, свог значаја  
и друштвене  
одговорности

Наш рад и пажња  
биће посвећени  

изградњи и заштити  
угледа лекарске  

професије

ИЗБОР СУДИЈА  
СУДОВА ЧАСТИ ЛКС
// ПРВА РЕДОВНА СЕДНИцА СКУПШТИНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ, ПЕТОГ 
САЗИВА, ОДРЖАНА ЈЕ 6. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ У хОТЕЛУ „М” У БЕОГРАДУ //

СУдије врХОвНОГ СУда чаСти ЛКС

На сед ни ци су иза бра не, јед но гла сно, су ди је, као 
и пред сед ник и за ме ник пред сед ни ка Вр хов ног 
су да ча сти ЛКС и на овој сед ни ци су по ло жи ли 
све ча ну за кле тву. За пред сед ни ка Вр хов ног су да 
ча сти ЛКС иза бран је проф. др Ра до ван Ка ра џић а 
за за ме ни ка пред сед ни ка иза бран је др сци. мед. 
Ду шан Гли го ри је вић.

За чла но ве Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко
мо ре Ср би је иза бра ни су:

– Спец. др мед. Љи ља на Си мић
– Др сци. мед. Пе тар Вој во дић
– Др мед. На да Јо ва но вић Ва си ље вић
– Спец. др мед. Сла ђа на Мај кић
– Проф. др Зо ран Ра до ва но вић
– Проф. др. Ди ми три је Се ге ди
– Проф. др Ка та ри на Шар чев
– Спец. др мед. Ра до сав Ра до сав кић
– Проф. др Алек сан дар Па вло вић
– Проф. др Ју ли ја на Ра шић
– Доц. др Ми ро слав Ми ло ше вић.
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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

Су ди је  
пр во сте пе них  
су до ва ча сти  
РЛК
 
На пр вој ре дов ној сед ни ци Скуп шти не ЛКС, одр-

жа ној да на 6. сеп тем бра 2022. го ди не, су ди је пр во-
сте пе них су до ва ча сти РЛК су по ло жи ле за кле тву 
пред Скуп шти ном ЛКС, и за по че ле че тво ро го ди-
шњи ман дат.

рЛК бе О Гра да
Пред сед ник: 
– Др сци мед. Ми ха и ло Стје па но вић
За ме ник пред сед ни ка:
– Др сци мед. Спа со је По пе вић

– Др сци мед. Је ле на Ђор ђе вић
– Доц. др Игор Пи лић
– Др сци. мед. Во ји слав Ле кић
– Спец. др мед. Бог дан цр но крак
– Спец. др мед. На дан Ми кић
– Спец. др мед. Бра ни слав Ла зић
– Спец. др. мед Да ли бор Па спаљ
– Др сци. мед. Алек сан дра Ба раћ
– Спец. др мед Дра га на Три фу но вић Бе ла но вић
– Др сци. мед. Ма ја Сто ја но вић

рЛК вОј вО ди Не
Пред сед ник:
– Проф. др Вла ди мир Пи ли ја
За ме ник пред сед ни ка:
– Спец. др мед. Алек сан дра Феј са Ле ва ков  

– Проф. др Алек сан дра Сто ја ди но вић
– Др сци. мед. Мир ја на Кен дри шић, прим.
– Др сци. мед. Алек сан дар Ра ду ло вић
– Проф. др Не ве на Се чен
– Проф. др Сло бо дан Са во вић
– Проф. др Љи ља на Мла де но вић Се ге ди
– Спец. др мед. Вла дан По по вић
– Спец. др мед. Ти хо мир Па пић
– Спец. др мед. На да Вла и са вље вић
– Доц. др Љу ба Ву ја но вић

рЛК за јУ ГО и СтОч НУ Ср би јУ
Пред сед ник:
– Спец. др мед. Бра ти слав Стој ко вић
За ме ник пред сед ни ка:
– Проф. др Ми о драг Здрав ко вић  

– Мр сци. мед. Са ша За јић
– Спец. др мед. Жи во рад Ди дић
– Проф. др Ива на Би нић
– Спец. др мед. Ср ђан Ми тић
– Спец. др мед. Ср бо бран Бран ко вић
– Спец. др мед. Ру жи ца Аздеј ко вић
– Доц. др Aлександар Ран ко вић
– Доц. др Ва лен ти на Жив ко вић
– Др сци. мед. Вла ди мир Ђор ђе вић
– Спец. др мед. Дра ган Ка та ли нић

рЛК за цеН траЛ НУ  
и за пад НУ Ср би јУ
Пред сед ник:
– Спец. др мед. Сло бо дан Ђу рић, прим.
За ме ник пред сед ни ка:
– Спец. др мед. Ја дран ка По по вић

– Спец. др мед. Ак сен ти је То шић
– Мр сци. мед. Алек сан дра Ди ми три је вић
– Спец. др мед. Би ља на Бо жић
– Спец. др мед. Иван Ра до са вље вић
– Проф. др Ја сми на Кне же вић
– Спец. др мед. Ја сми на Ран гле ов Ку ле зић
– Спец. др мед. Не бој ша Фи ли по вић
– Мр сци. мед. Сне жа на Трај ко ва-Ми ли

рЛК за КО СО вО и ме тО Хи јУ
Пред сед ник:
– Проф. др Су за на Ма те јић
За ме ник пред сед ни ка:
– Проф. др Дра ги ша Ра шић

– Спец. др мед. Дра ги ша Јак шић
– Спец др мед. Ми лош Па шић
– Спец. др мед. Дра ган Здрав ко вић
– Спец. др мед. Љу бо мир Јак шић, прим.
– Спец. др мед. Ми љан Јан ко вић
– Спец. др мед. Ибро Амет
– Спец. др мед. Сла ви ша То нић
– Спец. др мед. Да ли бор Ра кић
– Спец. др мед. Све тла на Сто жи нић
– Спец. др мед. Сла ђа на Жив ко вић     //

Проф. др Ра до ван Ка ра џић: 

По што ва ње ува же ни ску пе, 
мо је име је Ра до ван Ка ра
џић. До ла зим из Ни ша. На 
Ме ди цин ском фа кул те ту у 
Ни шу сам ре дов ни про фе-
сор на пред ме ту суд ска ме-
ди ци на. Спе ци ја ли ста сам 
суд ске ме ди ци не, стал ни 
суд ски ве штак већ не ко-
ли ко де це ни ја, ра дио сам 
као су ди ја Вр хов ног су да 
ча сти у прет ход ном ман-
да ту, а пре то га на ни воу 
ре ги о нал не ле кар ске ко-
мо ре. Тре нут но сам на ме-

сту про де ка на Ме ди цин ског фа кул те та у Ни шу и 
пред сед ник сам суд ског ме ди цин ског од бо ра Ме-
ди цин ског фа кул те та у Ни шу. Ми слим да су то, у 
не ко ли ко ре чи, ре фе рен це ко је ми да ју струч ну 
под ло гу да мо гу да се ба вим овим по слом за ко ји 
сам пред ло жен.

Проф. др Ду шан Гли го ри је вић:

По што ва ни ску пе, зо вем се 
Ду шан Гли го ри је вић, ро ђен 
сам 1957. го ди не. Са 22 го ди-
не за вр шио сам Ме ди цин-
ски фа кул тет са про се ком 
9,85. Био сам, у сво јој би о-
гра фи ји, нај мла ђи ле кар у 
зе мљи, нај мла ђи хи рург у 
зе мљи, нај мла ђи при ма-
ри јус у зе мљи и нај мла ђи 
ака де мик Срп ске кра љев-
ске ака де ми је. Ра дим све
у куп но 41 го ди ну, оп шти и 
ва ску лар ни сам хи руг Град-
ске бол ни це, мо гу да ка жем 

да сам уна зад 25 го ди на ура дио пре ко три и по хи-
ља де ам пу та ци ја на ди ја бе тич ном сто па лу. Имао 
сам па ра ли зо ва ну се стру, за ме не жи ве ти зна чи 
хо да ти и тру дио сам се да усре ћим ин ва ли де са 
ди ја бе тич ним сто па лом. У про шлом ман да ту од 
стра не др Иви це Ми ло са вље ви ћа, на шег бив шег 
пред сед ни ка Вр хов ног су да ча сти, био сам иза бран 
за чла на. У то име, мо лим овај скуп од свег ср ца 
да на шем бив шем Пред сед ни ку Вр хов ног су да ча-
сти др Иви ци Ми ло са вље ви ћу, ми ну том ћу та ња 
ода мо по част. Ње га не ма већ шест ме се ци. Он нас 
је на у чио да бу де мо ху ма ни, до сто јан стве ни, да 
бра ни мо ин те рес на ших ко ле га, да бу де мо ча сни, 
по ште ни и, на да све, љу ди. На дам се да ћу сво јим 
ра дом убу ду ће оправ да ти ва ше по ве ре ње.

На сед ни ци Скуп шти не ЛКС одр жа ној 6. сеп тем бра 2022.       чла но ви пр во степ них су до ва ча сти из ре ги о на и су ди је Вр хов ног су да ча сти ЛКС по ло жи ли су све ча ну за кле тву
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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

пО за јз и пзз  
У државНОј праКСи
На 1. сед ни ци, пе тог са зи ва, 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 ЛКС ко ја је одр жа на 8. ју ла 2022. 
го ди не у Бе о гра ду чла но ви ПО су се упо зна ли са 

ак тив но сти ма и ра дом прет ход ног са зи ва и раз-
ма тра ни су пред ло зи и су ге сти је за бу ду ћи рад 
ПО. Не ке од те ма ко је ће би ти у фо ку су ра да ПО у 
на ред ном пе ри о ду би ће „По ло жај и бу дућ ност Ин-
сти ту та и За во да за јав но здра вље у РС” и „Пред
лог уна пре ђе ња при мар не здрав стве не за шти те”. 
Та ко ђе, на са стан ку је пред ло же но да се Ле кар ска 

ко мо ра Ср би је ак тив но укљу чи у про цес до но ше-
ња Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за оба вља ње 
здрав стве не де лат но сти.

На 2. сед ни ци, пе тог са зи ва, 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 ЛКС ко ја је одр жа на 6. ок то бра 
2022. го ди не у Бе о гра ду, од бор је из ме ђу оста лог, 
усво јио и пред лог при о ри тет них те ма ко је ће се 
раз ма тра ти у на ред ном пе ри о ду а то су: 

• 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.

пО за ме ђУ На рОд НУ Са рад њУ

На 1. ре дов ној сед ни ци, пе тог са зи ва, По себ ног 
од бо ра за ме ђу на род ну са рад њу ЛКС ко ја је одр-
жа на 23. јуна 2022. го ди не у Бе о гра ду, на пра вљен 
је пла н ра да и ак тив но сти на по љу ме ђу на род-
не са рад ње за на ред ни пе ри од. По се бан од бор 
за ме ђу на род ну са рад њу ЛКС усво јио је на чел ни 
план ра да за 2022/2023. го ди ну ко ји 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-
них ор га ни за ци ја, 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 ви ти но ве ме ђу на род не од но се 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 ти ко му ни ка ци ју са ме ђу на род ним кли-
ни ка ма ка ко би се ко ле га ма обез бе ди ло струч но и 
про фе си о нал но уса вр ша ва ње.

пО за ме ди циН СКУ ети КУ 

На 1. сед ни ци, пе тог са зи ва, По себ ног од бо ра за 
ме ди цин ску ети ку ЛКС одржанoj 30. сеп тем бра 
2022. го ди не у Бе о гра ду, чла но ви од бо ра су упо-
зна ти са ме то дом ра да и од лу чи ва ња, као и са по-
слов ни ком По себ ног од бо ра за ме ди цин ску ети ку 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је, упо зна ти су са Ко дек сом 
ме ди цин ске ети ке, а др Дра ган Ки та но вић, пот-
пред сед ник од бо ра, као члан од бо ра у прет ход ном 
са зи ву, дао је крат ку ре тро град ну ана ли зу ра да ПО 
за ме ди цин ску ети ку ЛКС у прет ход ном че тво ро-
го ди шњем пе ри о ду. 

Та ко ђе, на од бо ру су усво је ни план ра да и бу ду-
ће те ме ко ји ма ће се од бор ба ви ти у на ред ном пе-
ри о ду а то су:

 •  По што ва ње 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 та 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

пО за Се КУН дар НУ  
и тер ци јар НУ зз  
У др жав НОј праК Си

Пр ва ре дов на сед ни ца, пе тог са зи ва, По себ ног 
од бо ра за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав стве ну 
за шти ту у др жав ној прак си ЛКС одр жа на је 4. ок-
то бра 2022. го ди не. 

На сед ни ци су се чла но ви од бо ра упо зна ли са По-
слов ни ком о ра ду ПО за се кун дар ну и тер ци јар ну 
здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си ЛКС, као и 
са до са да шњим ак тив но сти ма, а том при ли ком да-
ти су и пред ло зи и су ге сти је за бу ду ћи рад Од бо ра. 
Кон ста то ва но је да су чла но ви овог ПО раз ме ни-
ли сво ја ис ку ства ве за на за про бле ме ко је по сто је 
у тран сфу зи о ло ги ји, а у здрав стве ним уста но ва-
ма у ко ји ма ра де. Из на ве де них раз ло га, чла но-
ви су по др жа ли у пот пу но сти пред лог чла на ПО, 
др Сне жа не Га јић, да те ма на ред не сед ни це бу де 
тран сфу зи о ло ги ја и по те шко ће са ко ји ма се су о-
ча ва ју. Чла но ви су се са гла си ли да те ме ко је ће се 
об ра ђи ва ти у на ред ном пе ри о ду бу ду:

• 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
• Во лон тер ски рад на се кун дар ном ни воу.

пO за ме ди циН СКО Обра зО ва ње

Пр ва ре дов на сед ни ца, пе тог са зи ва, По себ ног 
од бо ра за ме ди цин ско обра зо ва ње ЛКС одр жа на 
је 21. ју ла 2022. го ди не. Чла но ви од бо ра су се на 
сед ни ци упо зна ли са По слов ни ком о ра ду ПО за 
ме ди цин ско обра зо ва ње ЛКС, као и са до са да шњим 
ак тив но сти ма ПО. Да те су су ге сти је и пред ло зи за 
бу ду ћи рад. //

На другој редовној седници управног одбора 
ЛКС која је одржана 4. августа 2022. године, јед-
ногласно је, на предлог др Миодрага Станића, ди-
ректора ЛКС, донета одлука да се формира радно 
тело „Научна академија ЛКС” коју чине: шефови 

катедри медицинских факултета из одређених 
грана, представници САНУ-а из области медици-
не и председници РЛК. У научну академију ЛКС 
биће делегиран и одређени број чланова на пред-
лог директора ЛКС.

ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЛКС

ОСНИВА СЕ „НАУЧНА 
АКАДЕМИЈА ЛКС”

Рад посебних одбора 
Лекарске коморе Србије
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Раз го ва ра ло се и о сле де ћим зна чај ним 
пи та њи ма:

УКРА ЈИ НА

Де ле га ти су по но во по твр ди ли сво ју по др-
шку ко ле га ма ле ка ри ма у Укра ји ни и осу ди-
ли бом бар до ва ње укра јин ских ци ви ла и бол-
ни ца од стра не ру ске вој ске, и на ру ша вање 
ме ди цин ске не у трал ности у зо на ма су ко ба. 
Они су по зва ли на пре кид не при ја тељ ства и 
по зва ли све стра не да оси гу ра ју да се свим 
жр тва ма, ци вил ним или вој ним, га ран ту је 

при ступ ме ди цин ској не зи, без раз ли ке. Они 
су та ко ђе по зва ли ме ђу на род ну за јед ни цу и 
вла де да при тек ну у по моћ свим ра се ље ни-
ма због су ко ба.

ИРАН

На са стан ку је из ра же на ду бо ка за бри ну тост 
због из ве шта ја о на си љу над де мон стран ти-
ма у Ира ну, где се на во ди да је мно го љу ди 
умр ло, да је мно го ви ше њих при ве де но и 
да су иран ске вла сти зло у по тре би ле ме ди-
цин ска во зи ла ка ко би од ве ле де мон стран-
те у при твор. 

Де ле га ти су по зва ли иран ске вла сти да 
се у пот пу но сти при др жа ва ју сво јих оба ве-
за у ве зи са људ ским пра ви ма, укљу чу ју ћи 
пра во на мир не де мон стра ци је, да по шту ју 
ауто но ми ју ле ка ра, а по себ но њи хо ву етич-
ку ду жност да пру же не гу сва ко ме са мо на 
осно ву ме ди цин ске по тре бе и да обез бе де да 
се опре ма и објек ти за здрав стве ну за шти ту 
ко ри сте са мо у здрав стве не свр хе.

 ЕТИЧ КО КО РИ ШћЕ ЊЕ  
ДРУ ШТВЕ НИх МРЕ ЖА

До го во ре не су но ве смер ни це, у ко ји ма се 
на во ди да ле ка ри тре ба да из бе га ва ју би ло 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Пише: Прим. др Не над ,  
пред сед ник ПО за ме ђу на род ну са рад њу

Н
а по чет ку са стан ка, пред сед ник СЕ-
ЕМФ-а, проф. др Ан дреј Ке ха јов, по-
здра вио је при сут не и упо знао но ве 
пред став ни ке цр не Го ре (ге не рал ног 

се кре та ра Ле кар ске ко мо ре цГ и пред сед ни
ка Од бо ра за ме ђу на род ну са рад њу ЛКцГ) са 
ра дом фо ру ма и ак тив но сти ма до са да шњих 
пред став ни ка те зе мље у ор га ни за ци ји.

По том је на ста ла конструк тив на ди ску си-
ја око ор га ни зо ва ња пред сто је ћег кон гре-
са СЕ ЕМФ-а у Плов ди ву. Том при ли ком смо 
оба ве ште ни да је по твр ђе но при су ство пред-
став ни ка ле кар ских ор га ни за ци ја 21 зе мље 
и ди рек то ра – ге не рал них се кре та ра СМА 
(Свет ске Ме ди цин ске Асо ци ја ци је) и ЕМА 
(Европ ске Ме ди цин ске Асо ци ја ци је). Том 
при ли ком је про твр ђе но и при су ство пред-
став ни ка ЛКС на пред сто је ћем кон гре су.

На ко нсул та ци ја ма ко је су усле ди ле то ком 
са стан ка од лу че но је да се пред сед ни штву СЕ-
ЕМФ-а и це лом бор ду пред ло жи да се сле де-
ћи кон грес пла ни ран за 2023. го ди ну, одр жи 

у Охри ду у Се вер ној 
Ма ке до ни ји а на ред-
ни, 2024. го ди не у Бе-
о гра ду у Ср би ји.

На са стан ку бор да 
СЕ ЕМФ-а, одр жа но је 
ви ше би ла те рал них 
са ста на ка са пред-
став ни ци ма при сут-
них ле кар ских ор га-
ни за ци ја и ко мо ра. 
То ком тих са ста на ка, 
раз го ва ра но је о мо-

гућ но сти ма ус по ста вља ња те шње са рад ње 
на ших ле кар ских ор га низ аци ја и ме ђу соб-
ној по мо ћи у ор га ни зо ва њу ме ђу на род них 
еду ка тив них ску по ва ле ка ра. //

SE EMF So uth East Euro pe  
Me di cal Fo rum
Со фи ја, 15–16. јул 2022.

// НА СА СТАН КУ БОР ДА СЕ ЕМФА У СО ФИ ЈИ У ПЕ РИ О ДУ ОД 15. ДО 16. ЈУ ЛА  
2022. ГО ДИ НЕ // У ИМЕ ЛЕ КАР СКЕ КО МО РЕ СР БИ ЈЕ ПРИ СУ СТВО ВАО ЈЕ  
ПРИМ. ДР НЕ НАД ЂО КО ВИћ, КАО И ЧЛА НО ВИ БОР ДА СЕ ЕМФа  
ИЗ СЕ ВЕР НЕ МА КЕ ДО НИ ЈЕ, БУ ГАР СКЕ И цР НЕ ГО РЕ //

WMA World Medical Association
Берлин, 5–8. октобар 2022.

// ДЕЛЕГАТИ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ СУ ЗАЈЕДНО СА ПРЕДСТАВНИцИМА  
ИЗ 57 НАцИОНАЛНИх МЕДИцИНСКИх УДРУЖЕЊА ШИРОМ СВЕТА 
ПРИСУСТВОВАЛИ ГОДИШЊОЈ ГЕНЕРАЛНОЈ СКУПШТИНИ WМА  
(СВЕТСКА МЕДИцИНСКА АСОцИЈАцИЈА) //

П
ред став ни ци Ле кар ске ко мо ре Ср би-
је на Ге не рал ној скуп шти ни Свет ске 
ме ди цин ске асо ци ја ци је (WMA) у 
Бер ли ну би ли су др Ми о драг Ста-

нић, ди рек тор ЛКС и др Ми лан Ди нић, члан 
Управ ног од бо ра ЛКС. На ово го ди шњој Скуп-
шти ни усво је не су из ме не Ме ђу на род ног ко-

дек са ме ди цин ске ети ке и до не та је Бер лин-
ска де кла ра ци ја WМА о ра си зму у ме ди ци ни. 
Усво је не и смер ни це о дис кри ми на ци ји ста-
ри јих, ле ка ри ма ко ји ле че њи хо ве ро ђа ке, 
пот по мог ну тој ре про дук тив ној тех но ло ги ји, 
за твор ским усло ви ма и ту бер ку ло зи и хро-
нич ним бо ле сти ма.
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ка кву не при клад ну упо тре бу дру штве них 
мре жа, као што је изношење нео збиљ них, 
без о се ћај них ста во ва или ла ко ми сле них ми-
шље ња о ме ди цин ским пи та њи ма. 

Де ле га ти су по зва ли на ци о нал на ме ди цин-
ска удру же ња да из ра де смер ни це за бор бу 
про тив дез ин фор ма ци ја и про мо ци је псе у-
до на у ке и псе у до те ра пи је, што би све мо гло 
ре зул ти ра ти не га тив ним здрав стве ним ис-
хо ди ма за па ци јен те и за јед ни це.

 УПО ТРЕ БА ТЕ ЛЕ ЗДРАВ СТВА

Скуп шти на је упу ти ла упо зо ре ње па ци-
јен ти ма и ле ка ри ма да бу ду опре зни у ко-
ри шће њу ди ги тал ног здра вства и да па зе на 
по тен ци јал не ри зи ке. 

Одо бри ла је но ве смер ни це за ле ка ре, ре-
кав ши да би не ре гу ли сан раст бро ја и ра зно-

вр сно сти ди ги тал них здрав стве них услу га 
мо гао да има ути ца ја на без бед ност па ци-
је на та, као и етич ке им пли ка ци је. 

Смер ни це ја сно на во де да „кон сул та ци је 
ли цем у ли це тре ба да бу ду злат ни стан дард 
ка да је по тре бан фи зич ки пре глед да би се 
по ста ви ла ди јаг но за, или ка да по сто ји же ља 
од стра не ле ка ра или па ци јен та да ко му ни-
ци ра ју лич но”.

 ИЗ БОР НО ВОГ ПРЕД СЕД НИ КА

Др Оса хон Ена бу ле ле, бив ши пред сед ник Ни-
ге риј ске ме ди цин ске асо ци ја ци је, по ста вљен 
је за 73. пред сед ни ка WМА за 2022–23.

Др Лу ја ин Ал код ма ни, во де ћа ле кар ка јав-
ног здра вља из Ку вај та, иза бра на је без гла-
со ва про тив за на ред ну пред сед ни цу WМА. 
Она је пр ва Арап ки ња ко ја је иза бра на за 
пред сед ни цу и за у зе ће сво ју функ ци ју на 
Ге не рал ној скуп шти ни WМА у Ки га ли ју у 
Ру ан ди у ок то бру 2023.

Др То хру Ка ку та (Ја пан) је иза бран за пот-
пред сед ни ка Са ве та.

За пред се да ва ју ћег при дру же них чла но
ва иза бран је др Жак де ха лер, пред сед ник 
Швај цар ске асо ци ја ци је ле ка ра оп ште прак
се и бив ши пред сед ник Стал ног ко ми те та 
европ ских ле ка ра. //

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

С
а ста нак је одр жан од 8. до 10. сеп тем бра 
2022. у Ду бров ни ку уз уче шће нај ви-
ших пред став ни ка ле кар ских ко мо ра 
и удру же ња из 17 зе ма ља цен трал не 

и ис точ не Евро пе. 
Пред став ни ци на ци о нал них ко мо ра ре ги о-

на, а раз го ва ра ли су о прак са ма у сво јим зе-
мља ма и раз ме ни ли ис ку ства у окви ру не-
ко ли ко те ма ко ји ма је ово го ди шњи са ста нак 
био по све ћен а то су: кључ не ка рак те ри сти ке 
ди сци плин ских по сту па ка у ко мо ри, при зив 

са ве сти за ле ка ре и ак ту ел ни иза зо ви у бол-
нич ком си сте му. 

У окви ру пр ве те ме – кључ не ка рак те ри-
сти ке ди сци плин ских по сту па ка у ко мо ри, 
го во ри ло се о на чи ну по кре та ња по ступ-
ка пред ди сци плин ским ор га ном, од но сно 
су дом ча сти, по сто је ћим ди сци плин ским 
ме ра ма, као и про фе си о нал ним ква ли фи-
ка ци ја ма са мих чла но ва су до ва, од но сно 
ор га на пред ко ји ма се во ди ди сци плин ски 
по сту пак. Та ко ђе, отво ре на су и пи та ња по-

ЗЕ ВА – 29. Сим по зи јум  
ле кар ских ко мо ра цен трал не  
и ис точ не Евро пе
Ду бров ник, 8–10. сеп тем бар 2022.

// ЛЕ КАР СКА КО МО РА СР БИ ЈЕ УЧЕ СТВО ВА ЛА ЈЕ НА ОДР ЖА ВА ЊУ  
29. СИМ ПО ЗИ ЈУ МА ЗЕ ВА, ЧИ ЈИ ЈЕ ОР ГА НИ ЗА ТОР ОВЕ ГО ДИ НЕ  
БИ ЛА ЛЕ КАР СКА КО МО РА хР ВАТ СКЕ //
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сто је ћих прав них ле ко ва, тај но сти по ступ ка 
и мо гућ но сти по сре до ва ња из ме ђу стра на-
ка у по ступ ку.

У окви ру дру ге те ме – при зив са ве сти за 
ле ка ре, на ци о нал не ко мо ре пред ста ви ле су 
из ве шта је ко ји су го во ри ли о ва же ћим на ци-
о нал ним про пи си ма, про то ко ли ма за при-
ме ну при зи ва са ве сти, као и о мо гућ но сти ма 
дис кри ми на ци је по овом осно ву.

Тре ћи дан са стан ка био је по све ћен иза-
зо ви ма у бол нич ком си сте му и том при ли-
ком су пред ста вље ни из ве шта ји о ак ту ел ним 
ше ма ма ор га ни за ци је др жав них бол ни ца у 
раз ли чи тим зе мља ма, про це сима акре ди та-
ци је здрав стве них уста но ва, као и по зи ци ји 
ко мо ре у про це су акре ди та ци је. Го во ри ло се 
и о на чи ну фи нан си ра ња бол ни ца, ме ра ма 
за за др жа ва ње мла дих ле ка ра и по сто је ћим 
или пла ни ра ним ре фор ма ма здрав стве ног 
си сте ма.

Пре да ва ња су, по ред пред став ни ка на ци о-
нал них ле кар ских ко мо ра из цИЕ, одр жа ли 
и Кри сти јан Кај зер, пред сед ник цПМЕ (Стал

ног ко ми те та европ ских ле ка ра), као и пред-
став ник Не мач ке ме ди цин ске асо ци ја ци је др 
Ра мин Пар саПар си. //

Пишу:  
проф. др Сне жа на То ма ше вић То до ро вић 

проф. др Та тја на Но ва ко вић 
Чла ни це ПО ЛКС за ме ђу на род ну са рад њу

Е
вроп ска уни ја ме ди цин ских спе ци ја-
ли ста (УЕМС) је нај ста ри ја ме ди цин-
ска ор га ни за ци ја у Евро пи, 2018. про-
сла ви ла је 60 го ди на по сто ја ња.

На Са ве ту, по ред де ле га ци је на ше зе мље 
ко ја је при дру же ни члан, при су ство ва ле су 
стал не чла ни це, као и де ле га ци је зе ма ља 
ко је су та ко ђе при дру же ни чла но ви, из Гру-
зи је, Изра е ла, Ка зах ста на, Ла тви је и дру гих 
зе ма ља. Тре нут но УЕМС чи ни 41 чла ни ца, 
из зе ма ља Европ ске уни је са при дру же ним 
зе мља ма. 

Пр вог да на ску па одр жан је са ста нак Бор-
да УЕМС, као и са стан ци рад них гру па, где 
је де ле га ци ја ЛКС упо зна та са но во и за бра-
ним ру ко вод ством, а те ме рад не гру пе су се 
од но си ле на фор ми ра ње за јед нич ког сај та, 
раз вој стра те ги је обу ке и тре нин га ле ка ра у 
окви ру УЕМС-а, спе ци фич но сти на гра ђи ва-
ња ис тра жи ва ча, им пле мен та ци је ми ни Ера-
смус про гра ма, да љег про то ко ла по ли ти ке 
УЕМС-а, раз вој но вих, уса гла ше них мо де ла 
за обу ку сле де ће ге не ра ци је ме ди цин ских 
спе ци ја ли ста и уво ђе ња ви со ких стан дар да 
кли нич ке прак се, а са мим тим и уна пре ђе ња 
бри ге о па ци јен ти ма ши ром Евро пе.

Дру гог рад ног да на има ли смо при ли ку да 
при су ству је мо пре да ва њи ма еми нент них 
струч ња ка из Евро пе о здрав стве ној за шти ти 

UEMS (Union Européen ne  
des Méde cins Spéci a li stes)
Ати на 7–9. ок то бар 2022.

// ДЕ ЛЕ ГА цИ ЈА ПО СЕБ НОГ ОД БО РА ЛКС ЗА МЕ ЂУ НА РОД НУ СА РАД ЊУ,  
КО ЈУ СУ ЧИ НИ ЛЕ ПРОФ. ДР ТА ТЈА НА НО ВА КО ВИћ И ПРОФ. ДР СНЕ ЖА НА  
ТО МА ШЕ ВИћ ТО ДО РО ВИћ, ПРИ СУ СТВО ВА ЛА ЈЕ ЈЕ СЕ ЊЕМ СА СТАН КУ  
ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ МЕ ДИ цИН СКИх СПЕ цИ ЈА ЛИ СТА (УЕМС) //

Балканска медицинска лига  
биће основана у марту 2023.
Сандански, 14–16. октобар 2022.

П
редставници Лекарске коморе Србије 
учествовали су на међународној 
научној конференцији под нази-
вом „Лекарске грешке и правила до-

бре медицинске и клиничке праксе” која је 
одржана од 14. до 16. октобра у граду Сандански 
у Бугарској. Конференцију су организовали 
Софијски колеџ метрополитанског одбора 
БЛС и Бугарска лекарска асоцијација.

На конференцији је договорено и осни-
вање Балканске медицинске лиге, у коју ће 

бити укључени лекари неколико земаља, 
укључујући Србију, Бугарску, Грчку и Турску. 
Оснивање Балканске медицинске лиге пла-
нирано је за март следеће године у Софији, 
када ће и друге земље бити позване да се 
придруже организацији. циљ оснивања је 
стварање простора за размену искустава 
и знања између специјалиста из Бугарске, 
Србије, Грчке, Турске и других земаља кроз 
одржавање редовних састанака и организа-
ције обука за младих лекара. //

де це, КО ВИД епи де ми ји, очу ва њу 
жи вот не око ли не и мо гућ но сти-
ма скла ди ште ња и ели ми на ци је 
ме ди цин ског от па да. Та ко ђе, 
одр жан је и са ста нак под на зи-
вом „Бу дућ ност ме ди цин ских 
спе ци ја ли ста Евро пе: иза зо ви, 
пер спек ти ве и те жње”. 

Са ста нак је отво рио пре дсед-
ник УЕМС-а, про фе сор Ва си ли ос 
Па па ло ис, а на кон то га се обра тио 
др Ата на си ос Ед за дакyлос, пред сед-
ник Пан хе лен ске ме ди цин ске асо ци-
ја ци је. На ску пу су го во ри ли и ми ни стар ка 
здра вља Грч ке, гу вер нер ре ги о на Ати ка, ди-
рек тор бол ни ца у Ати ни, као и де кан ме ди-

цин ских фа кул те та у Ати ни. То ком 
при су ства на је се њем са стан-

ку УЕМС-а, на ша де ле га ци ја 
је има ла ви ше би ла те рал них 
са ста на ка са пред став ници ма 
при сут них ле кар ских ор га ни-
за ци ја и ко мо ра. То ком тих 
са ста на ка, раз го ва ра ли смо о 

мо гућ но сти ма ус по ста вља ња 
са рад ње на ших ле кар ских ор-

га ни за ци ја и ме ђу соб ној по мо-
ћи у ор га ни зо ва њу ме ђу на род них 

еду ка тив них ску по ва ле ка ра. То ком 
са стан ка у ви ше на вра та смо раз ме њи ва ли 
ис ку ства са де ле га ци ја ма из хр ват ске, Нор
ве шке и Грч ке. //

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
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де кан Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, др Фа био Ска но, ди рек тор Кан це ла ри је 
Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је у Бе о гра ду, др 
Ми лан Ди нић, пред став ник Ле кар ске ко мо ре Ср-
би је, проф. др Алек сан дар Љу бић, члан Кра љев ског 
ме ди цин ског од бо ра, као и проф. др Ду ши ца Ба бо-
вић – Вук са но вић са кли ни ке Ме јо. 

„Ср би ја има успе шну тра ди ци ју у ме ди цин ским 
на у ка ма, има мо ве о ма до бре и ви со ко ква ли фи-
ко ва не ле ка ре. Ула же мо ве ли ки на пор да та ко и 
оста не, оним што ра ди мо на овој кон фе рен ци ји. 
Оста је мо упор ни у то ме да кре и ра мо усло ве у ко-
ји ма се дра го це на на уч на са зна ња из обла сти ме-
ди ци не раз ме њу ју из ме ђу ди ја спо ре и Ср би је. Али 
још ви ше од то га – ова кон фе рен ци ја је по све ће-
на и ства ра њу при ја тељ ста ва. За јед нич ким на по
ром до не ће мо бо љу бу дућ ност на шој зе мљи ко јој 

сте по треб ни ви и ва ше зна ње, а наш на род вам се 
за хва љу је на же љи да по мог не те”, ре кла је Њ. К. В. 
Прин це за Ка та ри на у свом по здрав ном го во ру.

Кон фе рен ци ја срп ске ме ди цин ске ди ја спо ре одр-
жа ва се већ 12 го ди на под по кро ви тељ ством Њи хо
вих Кра љев ских Ви со чан ства Пре сто ло на след ни ка 
Алек сан дра и Прин це зе Ка та ри не, у ор га ни за ци ји 
Фон да ци је Њ. К. В. Прин це зе Ка та ри не, уз по др шку 
Ми ни стар ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је, Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је, Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, 
Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
Ин сти ту та за он ко ло ги ју и ра ди о ло ги ју Ср би је, ху
ма ни тар не ор га ни за ци је Лај флајн и Кра љев ског 
ме ди цин ског од бо ра. 

Сле де ћа Кон фе рен ци ја срп ске ме ди цин ске ди-
ја спо ре би ће одр жа на од 15. до 18. ју на 2023. го-
ди не. //

ДОГАЂАЈИ ДОГАЂАЈИ

О
во го ди шња Кон фе рен ци ја ко ја је одр жа на 
од 16. до 19. ју на 2022. го ди не на Бе лом дво ру 
у Бе о гра ду би ла је ком би на ци ја кон фе рен-
ци је ужи во и пу тем ин тер не та и пра ти ло 

је пре ко 1000 ле ка ра ши ром све та, уз уче шће еми-
нент них пре да ва ча из Ср би је и ино стран ства.

Кон фе рен ци ју су све ча но отво ри ли Њ. К. В. Пре
сто ло на след ник Алек сан дар и Прин це за Ка та ри-
на ко ји су по здра ви ли уче сни ке, као и све при-
сут не на све ча ном отва ра њу, и за хва ли ли им на 
ве ли кој по мо ћи и по др шци овој тра ди ци о нал ној 

кон фе рен ци ји. циљ кон фе рен ци је је уна пре ђе
ње са рад ње на ших ле ка ра и струч ња ка из ра зних 
обла сти ме ди цин ских на у ка из ди ја спо ре са уста-
но ва ма и по је дин ци ма ко ји пред ста вља ју сту бо-
ве ква ли те та здрав стве не за шти те у Ср би ји, као 
и умре жа ва ње струч ња ка из обла сти здрав ства у 
Ре пу бли ци Ср би ји са срп ском ака дем ском за јед
ни цом у ди ја спо ри.

На све ча ном отва ра њу обра ти ли су се и проф. 
др Пре драг Са зда но вић, др жав ни се кре тар у Ми-
ни стар ству здра вља, проф. др Ла зар Да ви до вић, 

12. КОНФЕРЕНцИЈА СРПСКЕ МЕДИцИНСКЕ ДИЈАСПОРЕ

ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ  
СА ЛЕКАРИМА 
ИЗ ДИЈАСПОРЕ
// УЗ ТРАДИцИОНАЛНУ ПОДРШКУ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ, СРЕДИНОМ ЈУНА 
ОДРЖАНА ЈЕ 12. ПО РЕДУ КОНФЕРЕНцИЈА СРПСКЕ МЕДИцИНСКЕ ДИЈАСПОРЕ  
НА БЕЛОМ ДВОРУ У БЕОГРАДУ А ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКА 
АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИћА И ПРИНцЕЗЕ КАТАРИНЕ //

Њ. К. В Пре сто ло на след ник Алек сан дар и Прин це за Ка та ри на са проф. др Пре дра гом Са зда но ви ћем,  
др жав ним се кре та ром у Ми ни стар ству здра вља, проф. др Ла за ром Да ви до ви ћем, де ка ном Ме ди цин ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, др Ми ла ном Ди ни ћем, пред став ни ком Ле кар ске ко мо ре Ср би је  
и чла но ви Кра љев ског ме ди цин ског од бо ра
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У РЕГИОНАЛНИМ КОМОРАМА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Изабрани органи и тела
Свих пет регионалних комора ЛКС изабрало је, из својих редова,  

представнике органа и тела који ће, у наредном четворогодишњем периоду, 
учествовати у раду Коморе

ПРЕДСЕДНИК РЛК БЕОГРАДА

– Клинички асист. др Данило Јеремић, 
државна лекарска пракса

ПОТПРЕДСЕДНИцИ РЛК БЕОГРАДА

– Спец. др мед. Милош Стојановић, 
државна лекарска пракса
– Спец. др мед. Славица Калезић-Милошевић, 
приватна лекарска пракса

председник Скупштине рЛКб
– Др Градимир Драгутиновић, 
државна лекарска пракса

потпредседници Скупштине рЛКб
– Др Небојша Марић, државна лекарска пракса
– Др Никола Станојевић, 
приватна лекарска пракса

ИЗВРШНИ ОДБОР РЛКБ

председник извршног одбора
– Спец. др мед. Никола Богосављевић, 
државна лекарска пракса

потпредседници извршног одбора
– Спец. др мед. Владимир Јовановић, 
државна лекарска пракса
– Спец. др мед. Драгољуб Мандић, 
приватна лекарска пракса

АК тИВ НО СтИ РЕГИОНАЛНИХ КО МО РА ЛКС АК тИВ НО СтИ РЕГИОНАЛНИХ КО МО РА ЛКС

реГиОНаЛНа ЛеКарСКа КОмОра  
беОГрада

чланови извршног одбора
– Клинички асист др сци. мед. др Маја Животић
– Спец. др мед. Милош Милинковић
– Др мед. Јелена Стевовски Радовић
– Клинички асист. др Бранислав Милошевић
– Проф. др Владимир Ковчин, прим.
– Спец. др мед. Игор Деспотовић
– Спец. др мед. Душан Шапоњски
– Спец. др мед. Весна Андрић
– Спец. др мед. Бојан Вучинић
 – Клинички асист др сци. мед  
Филип Витошевић
– Спец. др мед. Душан Булатовић
– Спец. др мед. Стефан Живковић

НАДЗОРНИ ОДБОР РЛКБ

председник Надзорног одбора 
– Спец. др мед. Стефан Јоксимовић, 
државна лекарска пракса

потпредседници Надзорног одбора
– Спец. др мед. Дарко Јовановић, 
државна лекарска пракса
– Спец. др мед. Јасмина Павловић, 
приватна лекарска пракса

ПОСЕБНИ ОДБОРИРЛКБ

 пО за јавно здравље и примарну 
здравствену заштиту у државној пракси
– Спец. др мед. Милена Јововић, 
председник 
– Спец. др мед. Драган Зорић, 
потпредседник
– Спец. др мед. Милош Стојановић
– Спец. др мед. Игор Деспотовић
– Спец. др мед. Драган Младеновић
– Спец. др мед. Маја Тодоровић
– Спец. др мед. Љубиша Поповић
Др мед. Соња Гојић
– Спец. др мед. Бранка Лазић, прим.

 пО за секундарну и терцијарну 
здравствену заштиту у државној пракси 
– Спец. др мед. Стеван Репац, 
председник
– Др мед. Марко Поповић, 
потпредседник
– Спец. др мед. Душан Шапоњски
– Спец. др мед. Ђорђе Батинић
– Спец. др мед. Милош Закошек
– Спец. др мед. Иван Анђелковић
– Др мед. Лука Андрић
– Др мед. Немања Бранковић
Спец. др мед. Владимир Којовић
– Др мед. Милица Јанковић
Спец. др мед. Мирослав Мишовић

пО за примарну здравствену заштиту 
у приватној пракси
–  Др мед. Теа Сарчевски-Јовановић,
председник
–  Др мед. Лејла Стојановић,
потпредседник
– Спец. др мед. Миодраг Настић
– Спец. др мед. Слађана Павловић-Настић
– Спец. др мед. Весна Андрић
– Др мед. Данка Грудић
– Спец. др мед. Ирена Миљковић Стојиљковић
– Спец. др мед. Драгана Јосифовић-Костић
– Др мед. Тијана Јовановић
– Др мед. Александра Раца
– Др мед. Марина ћировић
– Спец. др мед. Нада Вујић-Јовић

пО за секундарну здравствену заштиту 
у приватној пракси 
– Др сци. мед. Олга Васовић, прим., 
председник
– Спец. др мед. Биљана Антонијевић,
потпредседник
– Спец. др мед. Бранка Лазић Драгићевић
– Др сци. мед. Мирко Јанков
– Мр сци. мед. Магдалена Радовић
– Спец. др мед. Бојан Вучинић
– Спец. др мед. Мирољуб Златановић
– Спец. др мед. Марија Илић
– Спец. др мед. Гордана Милисављевић
– Спец. др мед. Снежана Неранџић
– Спец. др мед. Александар Лазић

пО за стручна питања 
и стручни надзор
– Спец. др мед. Филип Пилиповић, 
председник
– Спец. др мед. Радивоје Лазић, 
потпредседник
– Спец. др мед. Саша Божовић
– Спец. др мед. Радомир Радивојевић
– Др мед. Александар Јанићијевић
– Спец. др мед. Гордана Миленковић, прим.
– Спец. др мед. Јаворка Марковић Делић, прим.
– Спец. др мед. Алма Крџовић-Марјановић, прим.
– Спец. др мед. Мирјана Станић
– Спец. др мед. Душан Булатовић
– Др мед. Јелена Боганч Миљевић

пО за медицинско образовање
– Проф. др Бисерка Вукомановић-Ђурђевић, 
прим., председник
– Мр сци. мед. Нинослава Михајловић,
потпредседник
– Спец. др мед. Ивана Топаловић
– Проф. др Елеонора Гвозденовић
– Спец. др мед. Немања Димић
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– Спец. др мед. Милош Дујовић
– Клинички асист др сци. мед. Филип Витошевић
– Клинички асист др сци. мед. 
др Маја Животић
– Др мед. Бранко Дујовић
– Спец. др мед. Маријана Шашић
– Проф. др Дејан Нешић
– Проф. др Ружица Максимовић

пО за медицинску етику
– Др сци. мед. Миомир Миленковић, прим., 
председник

– Спец. др мед. Петар Ристић, 
потпредседник
– Др сци. мед. Бојана Живковић
– Спец. др мед. Стефан Живковић
– Спец. др мед. Бобан Лабовић
– Др мед. Жељко Гарабиновић
– Др мед. Драгана Огњеновић
– Спец. др мед. Анђела Илић Кликовац
– Спец. др мед. Снежана Раљевић
– Др мед. Милица Петровић
– Спец. др мед. Маријана Горданић
Спец. др мед. Дарко Јовановић

реГиОНаЛНа ЛеКарСКA КОмОрA 
вОјвОдиНе

ПРЕДСЕДНИК РЛКВ

– Проф. др Дејан Сакач, Институт 
за кардиоваскуларне болести Војводине

ПОТПРЕДСЕДНИцИ РЛКВ

– Др Владимир Врачарић, 
државна лекарска пракса
– Др Дијана Ушћумлић Ковачевић, 
приватна лекарска пракса

председник Скупштине рЛКв
– Др Бранко Козић, 
државна лекарска пракса

потпредседници Скупштине рЛКв
– Др Ненад Голубовић, 
државна лекарска пракса
– Др Богданка Пушић, 
државна лекарска пракса

ИЗВРШНИ ОДБОР РЛКВ

председник извршног одбора
– Спец. др мед. Слободан Овука, 
Општа болница Панчево

потпредседници извршног одбора
– Спец. др мед. Олгица Јукић-Неатница, 
Диспанзер Лиман
– Мр сц. мед. Душан Сланкаменац, 
Општа болница Зрењанин

чланови извршног одбора
– Доц. др Жељко Живановић, 
Институт за неурологију
– Доц. др Снежана Тадић, Институт 
за кардиоваскуларне болести Војводине

– Др сци. мед. Бранислава Илинчић, 
Институт за лабораторијску медицину
– Др сци. мед. Надица Ковачевић, 
Клиника за инфективне болести
– Мр сц. мед. Иван Кухајда, 
Институт за плућне болести Војводине
– Спец. др мед. Ливија Деспенић, 
Општа болница Суботица
– Спец. др мед. Андреа Ђуретић, 
Институт за здравствену заштиту деце 
и омладине Војводине
– Спец. др мед. Јасна Ердељан Јеремић, 
Поликлиника „St Medicina”
– Спец. др мед. Иван Ивановић, 
Општа болница Вршац
– Спец. др мед. Нина Смиљанић, 
Диспанзер Лиман
– Спец. др мед. Нина хајдин Пошарац, 
Општа болница Сомбор „Др Радивој Симоновић”

НАДЗОРНИ ОДБОР РЛКВ

председник Надзорног одбора
– Проф. др Владимир Кнежевић, 
Институт за психијатрију

чланови Надзорног одбора
– Спец. др мед. Тања Алексић, 
Дом здравља Панчево
– Спец. др мед. Татјана Воскресенски, 
Специјална болница за психијатријске 
болести„ Др Славољуб Бакаловић„ Вршац

ПОСЕБНИ ОДБОРИ РЛКВ

пО за стручна питања и стручни надзор
Председник Одбора:
– Др сци. мед. Горан Стојановић, прим, 
Институт за плућне болести Војводине

Чланови Одбора:
– Проф. др Владимир Кнежевић, 
Институт за психијатрију
– Др сци. мед. Надица Ковачевић, 
Клиника за инфективне болести
– Спец. др мед. Љиљана Булован, 
Дом здравља Сремска Митровица
– Спец. др мед. Снежана Влајковић, 
Ординација за офталмологију „Еliksir”
– Спец. др мед. Марија Вукобрат, 
Општа болница Кикинда
– Спец. др мед. Никола Јапунџић, 
Општа болница Врбас
– Спец. др мед. Милан Мандић, 
Дом здравља Сремска Митровица
– Спец. др мед. Јон Оморан, 
Општа болница Вршац
– Спец. др мед. Светлана Поповић, 
Специјалистичка офталмолошка 
ординација „Светлост – СП”
– Спец. др мед. Богданка Пушић, 
Дом здравља Сомбор „Др Ђорђе Лазић”
– Др мед. Душан Новчић, 
Општа болница Суботица

пО за јавно здравље 
и примарну здравствену заштиту 
у државној пракси 
Председник Одбора:
– Спец. др мед. Нина Смиљанић, 
Дом здравља Нови Сад

Чланови Одбора:
– Спец. др мед. Тања Алексић, 
Дом здравља Панчево
– Спец. др мед. Даниел Бабић, 
Дом здравља Сремска Митровица
– Спец. др мед. Бојана Вјештица, 
Дом здравља Зрењанин
– Спец. др мед. Ана Дроњак, 
Дом здравља Суботица
– Спец. др мед. Татјана Егић, прим, 
Дом здравља Нови Сад
– Спец. др мед. Олгица Јукић-Неатница, 
Дом здравља Нови Сад
– Спец. др мед. Александар Лазић, 
Дом здравља Зрењанин
– Спец. др мед. Јован Николић, 
Дом здравља Сремска Митровица
– Спец. др мед. Љерка Попов, 
Дом здравља Нови Сад
– Спец. др мед. Томислав Трећаков, прим, 
Дом здравља Нови Сад
– Др мед. Јелена Бабић, 
Дом здравља Сремска Митровица

пО за секундарну и терцијарну здравствену 
заштиту у државној пракси 

Председник Одбора:
– Мр сц. мед. Душан Сланкаменац, 
Општа болница Зрењанин 

Чланови Одбора:
– Спец. др мед. Владимир Врачарић, 
Институт за интерне болести, Клиника 
за гастроентерологију и хепатологију
– Спец. др мед. Снежана Гајић, 
Општа болница Сомбор 
„Др Радивој Симоновић”
– Спец. др мед. Ливија Деспенић, 
Општа болница Суботица
– Спец. др мед. Андреа Ђуретић, 
Институт за здравствену заштиту деце 
и омладине Војводине
– Спец. др мед. Душан Живанов, 
Општа болница Зрењанин
– Спец. др мед. Иван Ивановић, 
Општа болница Вршац
– Спец. др мед. Љубица Ковачевић, 
Општа болница Кикинда
– Спец. др мед. Јелена Павић-Пољак, 
Институт за кардиоваскуларне болести 
Војводине
– Спец. др мед. Нина хајдин Пошарац, 
Општа болница Сомбор 
„Др Радивој Симоновић”
– Др мед. Јаков Дабић
– Др мед. Славица Миловић, 
Општа болница Врбас

пО за примарну здравствену заштиту 
у приватној пракси 
Председник Одбора:
– Спец. др мед. Славица Гутић, 
Специјалистичка ординација за гинекологију 
и акушерство „Sana Pro”
Чланови Одбора:
– Доц. др Биљана Даничић, 
Ординација за офталмологију „Eliksir”
– Мр сц. мед. Мирјана Анђелић, 
Специјалистичка гинеколошко акушерска 
ординација „Ординација Анђелић”
– Мр сц. мед. Дијана Ковачевић, 
Специјалистича интернистичка ординација 
„Дијана Ковачевић”
– Спец. др мед. Јасна Ердељан Јеремић, 
Поликлиника „St Medicina”
– Спец. др мед. Бојан Жеравица, 
Поликлиника „Consilium” Нови Сад
– Спец. др мед. Иван Зец, 
Специјалистичка лекарска ординација 
из области интерне медицине 
доктор Иван Зец, Нови Бечеј

АК тИВ НО СтИ РЕГИОНАЛНИХ КО МО РА ЛКС АК тИВ НО СтИ РЕГИОНАЛНИХ КО МО РА ЛКС
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– Спец. др мед. Иван Лукић, 
Специјалистичка ординација медицине 
спорта „Спортрехамедица др Иван Лукић”
– Спец. др мед. Славенка Петковићћурић, 
Специјалистичка интернистичка 
ординација „Serafim 023”
– Спец. др мед. Вељко Петров, 
Специјалистичка гинеколошка 
ординација „Петров”
– Спец. др мед. Мирослав Радовић, 
Поликлиника „Радовић”

пО за медицинску етику 
Председник Одбора:
– Др сци. мед. Бранислава Илинчић, 
Институт за лабораторијску медицину

Чланови Одбора:
– Проф. др Драган Данкуц, 
Клинички центар Војводине
– Доц. др Снежана Тадић, 
Институт за кардиоваскуларне 
болести Војводине
– Мр сц. мед. Иван Кухајда, 
Институт за плућне болести Војводине
– Спец. др мед. Татјана Воскресенски, 
Специјална болница за психијатријске 
болести „Др Славољуб Бакаловић„ Вршац
– Спец. др мед. Ненад Голубовић, 
Општа болница Сремска Митровица
– Спец. др мед. Владимир Давидовић, 
Општа болница Кикинда
– Спец. др мед. Мишо Дукић, 
Институт за хирургију, Клиника за урологију
– Спец. др мед. Бранко Козић, Институт 
за кардиоваскуларне болести Војводине

– Спец. др мед. Олгица Латиновић Бошњак, 
Институт за интерне болести, 
Клиника за гастроентерологију и хепатологију
– Спец. др мед. цвета Рогановић, 
Општа болница Врбас
– Спец. др мед. Јожеф Сирак, 
Самостална поликлиника „Sente”

пО за медицинско образовање
Председник Одбора:
– Доц. др Жељко Живановић, 
Институт за неурологију

Чланови Одбора:
– Проф. др Мирослава Пјевић, 
Специјална гинеколошка болница „Ферона”
– Проф. др Миленко Росић, Институт 
за кардиоваскуларне болести Војводине
– Проф. др Кармен Станков, прим, 
Клинички центар Војводине
– Проф. др Драган Тешић, 
Клинички центар Војводине
– Доц. др Биљана Даничић, 
Ординација за офталмологију „Eliksir”
– Др сци. мед. Моника Папић, 
Поликлиника „St Medicina”
– Спец. др мед. Слободан Овука, 
Општа болница Панчево
– Спец. др мед. Драган Шарац, Институт за 
здравствену заштиту деце и омладине Војводине
– Др мед. Милош Добрић, 
Општа болница Сремска Митровица
– Др мед. Владан Лакетић, 
Општа болница Сремска Митровица
– Др мед. Светлана Малешевић, 
Дом здравља Нови Сад

реГиОНаЛНа ЛеКарСКа КОмОра за цеНтраЛНУ  
и западНУ СрбијУ

ПРЕДСЕДНИК РЛКцЗС

– Мр сци. мед. Слађана Илић, 
специјалиста дерматовенерологије, 
ужа специјализација алергологија

ПОТПРЕДСЕДНИК ИЗ ДРЖАВНЕ ПРАКСЕ

– Спец. др мед. Зорица Џида, специјалиста 
инфективних и тропских болести

ПОТПРЕДСЕДНИК ИЗ ПРИВАТНЕ ПРАКСЕ

– Др сци. мед. Предраг Мијаиловић, прим.
специјалиста интерне медицине

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ РЛКцЗС

– Др Срђан Вукашиновић, 
државна пракса

ИЗВРШНИ ОДБОР РЛКцЗС

председник
– Спец. др мед. Љиљана Станимировић

потпредседник из државне праксе
– Др мед. Александра Андрић

потпредседник из приватне праксе
– Др сци. мед. Предраг Мијаиловић, прим.

Чланови:
– Спец. др. мед. Аксентије Тошић
– Спец. др. мед. Александар Илић
– Спец. др. мед. Бранка Јоцић
– Спец. др. мед. Бранко Радивојевић
– Др мед. Дејан Павловић
– Спец. др мед. Фатмир Бирђозлић
– Др сци. мед. прим. Горан Азањац
– Спец. др мед. Јадранка Поповић
– Спец. др. мед. Јусуф Нуковић
– Мр сци. мед. Марија Марковић
– Спец. др. мед. Зорица Џида

НАДЗОРНИ ОДБОР РЛКцЗС

Председник: 
– Др мед. Зорица Ковачевић

Чланови:
– Спец. др мед. Гордана Лучић
– Проф. др Михаило Пантовић

ПОСЕБНИ ОДБОРИ РЛКцЗС

пО за стручна питања и стручни надзор 
– Спец. др мед. Владимир Булатовић, 
председник
– Спец. др мед. Мирослав Селаковић, 
потпредседник 

Чланови одбора:
– Спец. др мед. Драган Радивојевић
– Спец. др мед. Фатмир Бирђозлић
– Спец. др мед. Милош Соковић
– Спец. др мед. Славица Ђурић
– Спец. др мед. Снежана Михаиловић
– Спец. др мед. Србољуб Никић
– Спец. др мед. Светлана Јовановић-Павловић
– Спец. др мед. Владета Недељковић

пО за медицинско образовање 
– Спец. др мед. Бранко Радивојевић, председник
– Спец. др мед. Јусуф Нуковић, потпредседник 

Чланови одбора:
– Спец. др мед. Александар Јовић
– Др мед. Бојана Бошковић
– Доц. др Весна Станковић
– Спец. др. мед. Љиљана Станимировић
– Мр сци. мед. Марија Марковић
– Спец. др мед. Наташа Милутиновић
– Спец. др мед. Снежана Дабетић-Недељковић
– Спец. др мед. Татјана Бошковић Матић

пО за медицинску етику
– Спец. др мед. Зорица Џида, председник
– Спец. др мед. Јасна Недељковић Митрески, 
потпредседник

Чланови одбора:
– Спец. др мед. Александар Илић
– Спец. др мед. Бојан Марковић
– Доц. др Бранимир Радмановић
– Спец. др. мед. Вера Матовић
– Спец. др мед. Енес Салковић
– Др сци. мед. Јасмина Ђинђић
– Др мед. Марко Јовановићћ
– Спец. др мед. Милорад Тадић

пО за секундарну и терцијарну 
здравствену заштиту у државној пракси
– Спец. др. мед. Александра Андрић, 
председник
– Спец. др мед. Лидија Андрејић, 
потпредседник

Чланови одбора:
– Спец. др мед. Бојана Миљковић
– Спец. др мед. Велимир Кнежевић
– Спец. др мед. Вељко Ђенадић
– Др мед. Горан Младеновић
– Спец. др мед. Данијела Милошев
– Др мед. Дејан Павловић
– Спец. др мед. Сеад Личина
– Спец. др мед. Снежана Бошњаковић

пО за јавно здравље и примарну 
здравствену заштиту у државној пракси 

– Спец. др мед. Аксентије Тошић, председник 
– Спец. др мед. Јадранка Поповић, 
потпредседник

Чланови одбора:
– Др мед. Богдан Палић
– Мр сци. мед. Вера Бранисављевић
– Спец. др мед. Горан Ђорђевић
– Др мед. Зоран Пиперац
– Спец. др мед. Мајда Иковић
– Спец. др мед. Милош Поткрајац
– Спец. др мед. Мирјана Гојгић Вилотијевић
– Др мед. Мирјана Јелисавчић

пО за примарну здравствену заштиту 
у приватној пракси 
– Спец. др мед. Бранка Јоцић, председник
– Спец. др мед. Добрила Дражовић, прим, 
потпредседник 

Чланови одбора:
– Спец. др мед. Драган Арсић
– Проф. др Драган Раванић
– Спец. др. мед. Јордан Марић
– Спец. др. мед.  Љубинка Митровић, прим.
– Др мед. Милоје Станић
– Проф. др Михаило Пантовић
– Др сци. мед. Предраг Мијаиловић, прим.
– Др мед. Филип Јовановић

АК тИВ НО СтИ РЕГИОНАЛНИХ КО МО РА ЛКС АК тИВ НО СтИ РЕГИОНАЛНИХ КО МО РА ЛКС
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реГиОНаЛНа ЛеКарСКа КОмОра 
за јУГОиСтОчНУ СрбијУ

ПРЕДСЕДНИК РЛКЈИС

– Проф. др Борис Ђинђић, 
специјалиста интерне медицине, 
Медицински факултет Ниш, УКц Ниш, 
Клиника за кардиоваскуларне болести

ПОТПРЕДСЕДНИК РЛКЈИС 
ИЗ ДРЖАВНЕ ПРАКСЕ

– Спец. др мед. Иван Чикарић, 
специјалиста гинекологије и акушерства 
из Зајечара, Зц Зајечар

ПОТПРЕДСЕДНИК РЛКЈИС 
ИЗ ПРИВАТНЕ ПРАКСЕ

– Др. мед. Бобан Димитријевић, 
доктор медицине из Лесковца, 
ДЗ VIP Medical Лесковац

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ РЛКЈИС

– Др Ивана Ђорђевић, државна пракса

ПОТПЕДСЕДНИцИ СКУПШТИНЕ РЛКЈИС

– Др Соња Дакић, државна лекарска пракса
– Др Јовица Костић, приватна лекарска пракса

ИЗВРШНИ ОДБОР РЛКЈИС

председник извршног одбора рЛКјиС
– Др мед. Слађана Николић из Ниша, 
Завод за здравствену заштиту 
радника железнице Србије

потпредседници
– Др мед. Срђан Штеровић из Лесковца, 
Општа болница Лесковац
– Др мед. Иван Стоичков из Ниша, 
Поликлиника Human

Чланови:
– Спец. др мед. Дејан Поповић, 
специјалиста ургентне медицине из Врања, 
Здравствени центар Врање
– Др мед. Ђорђе Миладиновић из Крушевца, 
Општа болница Крушевац
– Мр сци. мед. Владимир Илић, специјалиста 
интерне медицине из Ниша, Институт за лечење
и рехабилитацију Нишка Бања

– Спец. др мед. Саша Зајић, специјалиста,
опште хирургије из Крушевца, 
Општа болница Крушевац
– Спец. др мед. Кристијан Николић, 
специјалиста радиологије из Неготина, 
Здравствени центар Неготин
– Др мед. Саша Живковић из Крушевца, 
Специјална болница за рехабилитацију 
Рибарска Бања
– Др мед. Бојан Станојевић из Ниша, УКц Ниш
– Спец. др мед. Ирена Игњатовић, 
специјалиста ургентне медицине 
из Лесковца, Општа болница Лесковац
– Др мед. Марко Стеванић, 
из Пожаревца, Дом здравља Пожаревац
– Проф. др Јовица Јовановић, 
специјалиста медицине рада из Ниша, 
Завод за здравствену заштиту радника Ниш, 
Медицински факултет Ниш
– Спец. др мед. Аранђел Динкић, специјалиста 
радиологије из Неготина, Специјалистичка 
радиолошка ординација Magnetoscan Неготин

НАДЗОРНИ ОДБОР РЛКЈИС

председник Надзорног одбора рЛКјиС
– Спец. др мед. Микица Видојевић, 
специјалиста медицине спорта из Књажевца, 
Здравствени центар Књажевац

Чланови:
– Спец. др мед. Братислава Шарац, специјали-

ста опште медицине из Ниша, Дом здравља Ниш
– Др мед. Милан Миленковић из Голубца, ДЗ 

Др Милутин Иванковић Палилула Београд

ПОСЕБНИ ОДБОРИ РЛКЈИС

пО за јавно здравље и примарну 
здравствену заштиту у државној пракси
– Проф. др Јовица Јовановић, 
специјалиста медицине рада из Ниша, 
Председник 
– Спец. др мед. Драган Ђорђевић, 
специјаста медицине рада из Ниша, 
Потпредседник 
– Др мед. Вера Јовановић из Пирота
– Др мед. Марко Стеванић, из Пожаревца
– Др мед. Милан Миленковић из Голубца
– Др мед. Слађана Николић, из Ниша
– Спец. др мед. Слободанка Миловановић, 
специјаста опште медицине из Ниша

– Др мед. Ђорђе Микић, из Неготина
– Др мед. Милица Василијић, из Ниша
– Др мед. Александар Ристић, из Ниша

пО за секундарну и терцијарну 
здравствену заштиту у државној пракси
– Спец. др мед. Перица Стојановић, специјалиста 
интерне медицине из Пирота, Председник 
– Др мед. Ђорђе Миладиновић из Крушевца, 
Потпредседник 
– Спец. др мед. Зоран Пуслојић, специјалиста 

интерне медицине, уже специјализације 
гастроентерохепатологије из Неготина
– Спец. др мед. Горан Богдановић, 
специјалиста опште хирургије из Бора 
– Др мед. Саша Живковић из Крушевца
– Спец. др мед. Кристијан Николић, 
специјалиста радиологије из Неготина 
– Проф. др Милан Павловић, 
специјалиста интерне медицине, 
уже кардилогије из Ниша
– Др сци. мед. Небојша Крстић, из Ниша
– Др мед. Срђан Штеровић из Лесковца
– Спец. др мед. Владан цветановић, 
специјалиста анестезиологије 
са реаниматологијом из Ниша

пО за примарну здравствену заштиту 
у приватној пракси
– Спец. др мед. Слободан Јовановић, 
специјалиста опште хирургије из Ниша, 
Председник 
– Спец. др мед. Јовица Костић, 
специјалиста медицине спорта из Врања, 
Потпредседник 
– Спец. др мед. Аранђел Динкић, 
специјалиста радиологије из Неготина
– Спец. др мед. Томислав Ристић, 
специјалиста физикалне медицине 
и рехабилитације из Ниша 
– Др мед. Иван Стоичков из Ниша
– Др мед. Данијел Ђорђевић из Ниша

пО за стручна питања и стручни надзор
– Спец. др мед. Саша Зајић, 
специјалиста опште хирургије из Крушевца, 
Председник 
– Спец. др мед. Љубомир Динић, 
специјалиста урологије из Ниша, 
Потпредседник 
– Спец. др мед. Дејан Поповић, 
специјалиста ургентне медицине из Врања 
– Мр сци. мед. Александар Станковић, 
специјалиста интерне медицине из Лесковца
– Спец. др мед. Дејан Стојановић, 
специјалиста ургентне медицине из Бујановца
– Спец. др мед. Петар Вулановић, 
специјалиста радиологије из Лесковца

– Др мед. Бојан Станојевић из Ниша
– Проф. др Биљана Коцић, 
специјалиста епидемиологије, 
уже задравственог васпитања из Ниша
– Др мед. Милош Стојановић, из Лесковаца
– Др мед. Ненад Величковић, из Бујановца

пО за медицинско образовање
– Проф. др Борис Ђинђић, 
специјалиста интерне медицине из Ниша, 
Председник 
– Проф. др Мирослав Стојановић, специјалиста 
опште хирургије, уже специјализације 
хирургије дигестивног система из Ниша, 
Потпредседник
– Мр сци. мед. Соња Дакић, 
специјалиста интерне медицине из Ниша
– Мр сци. мед. Владимир Илић, 
специјалиста интерне медицине из Ниша
– Спец. др мед. Братислава Шарац, 
специјалиста опште медицине из Ниша 
– Др мед. Ивана Ђорђевић из Ниша 
– Спец. др мед. Милан Лазаревић, 
специјалиста трансфузијске медицине, 
уже специјализације хематологије из Ниша
– Спец. др мед. Срђан Мијатовић, 
специјалиста урегнетне медицине из Блаца
– Доц. др Томислав Костић, 
специјалиста интерне медицине, 
уже специјализације кардиологије из Ниша
– Спец. др мед. Миодраг Ђорђевић, 
специјалиста опште хирургије из Ниша

пО за медицинску етику
– Спец. др мед. Драган Китановић, 
специјалиста педијатрије из Сурдулице, 
Председник 
– Спец. др мед. Весна Радосављевић, 
специјалиста опште медицине из Бора, 
Потпредседник 
– Спец. др мед. Микица Видојевић, 
специјалиста медицине спорта из Књажевца
– Спец. др мед. Ирена Игњатовић, 
специјалиста урегнтне медицине из Лесковца
– Спец. др мед. Млађан Голубовић, 
специјалиста анестезиологије, реаниматологије 
и интензивне терапије из Ниша 
– Спец. др мед. Иван Чикарић, специјалиста 
гинекологије и акушерства из Зајечара
– Др мед. Драгана Стајић Вуксановић, 
из Лесковца
– Др сци. мед. Ирена цонић, 
доктор медицинских наука интерне 
медицине из Ниша
– Др мед. Милош Јовановић, из Ниша
– Спец. др мед. Ватрица Премовић, специјали-

ста опште медицине, уже специјализације из ме-
дицинске информатике из Ниша

АК тИВ НО СтИ РЕГИОНАЛНИХ КО МО РА ЛКС АК тИВ НО СтИ РЕГИОНАЛНИХ КО МО РА ЛКС
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Пише: др мед. Ве ра Јо ва но вић

П
о за вр шет ку из бор них рад њи ура ђе но је 
утвр ђи ва ње ре зул та та и ком пле тан из-
ве штај о спро ве де ним из бо ри ма је про-
сле ђен цен трал ној из бор ној ко ми си ји 

ЛКС, ко ја је 23. 05. 2022. го ди не и про гла си ла ре-
зул та те из бо ра.

У РЛ КЈИС иза бра но је 26 де ле га та Скуп шти не 
ЛКС, што пред ста вља и уку пан број де ле га та РЛ
КЈИС за Ску шти ну ЛКС и 36 де ле га та Скуп шти не 
РЛ КЈИС, а уку пан број де ле га та Скуп шти не РЛ
КЈИС из но си 42.

КОН СТИ ТУ ТИВ НЕ СЕД НИ цЕ

На кон из бор них рад њи, Скуп шти на РЛ КЈИС на 
сво јој кон сти ту та тив ној сед ни ци 5. са зи ва одр жа-
ној 7. ју на 2022 иза бра ла је пред сед ни ка Скуп шти-
не и Ко ми си ју за из бор и име но ва ње Скуп шти не 
РЛ КЈИС и пред сед ни ка Ко ми си је за из бор и име
но ва ње Скуп шти не и пот пред сед ни ке.

За пред сед ни ка РЛ КЈИС иза бран је проф. др. Бо рис 
Ђин ђић спец. ин тер не ме ди ци не из Ни ша, ко ји је и 
до са да ве о ма успе шно оба вљао по ме ну ту функ ци ју 
и од ко га се оче ку је да ће у но вом ман да ту до при-
не ти још ви ше раз во ју РЛ КЈИС и ЛКС и на до гра ди
ти ак тив но сти ле кар ске ко мо ре по ре ги о ни ма са 
сво јим члан ством и два пот пред сед ни ка.

Истог да на до не та је од лу ка да се по др жа ва кан-
ди да ту ра спец. др. мед Ми о дра га Ста ни ћа из Бе о-
гра да за ди рек то ра ЛКС.

По том је до не та од лу ка о из бо ру чла но ва Из-
вр шног од бо ра РЛ КЈИС и пред сед ни ка Из вр шног 
од бо ра Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за ју го и сточ
ну Ср би ју и два пот пред сед ни ка. Да ти су пред ло-
зи за чла но ве Управ ног од бо ра, Над зор ног од бо ра 
ЛКС, П0 за ме ђу на род ну са рад њу, Етич ког од бо-
ра, Уре ђи вач ког од бо ра Гла сни ка ЛКС, Ко ми си је 
за из бор и име но ва ње Скуп шти не ЛКС, ПО за ЈЗ и 
ПЗЗ у др жав ној прак си, ПО за ме ди цин ску ети ку, 
ПО за ме ди цин ско обра зо ва ње, ПО за при мар ну 

здрав стве ну за шти ту, ПО за се кун дар ну и тер ци-
јар ну здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си, ПО 
за струч на пи та ња и струч ни над зор, Над зор ног 
од бо ра РЛ КЈИС, за чла но ве Из вр шног од бо ра РЛ
КЈИС, чла но ве ПО за ЈЗ и ПЗЗ у др жав ној прак си 
ЛКС, ПО за ме ди цин ско обра зо ва ње, ПО за ПЗЗ у 
при ват ној прак си, ПО за се кун дар ну и тер ци јар ну 
здрав стве ну за шти ту у др жав ној прак си ЛКС, ПО 
за ме ди цин ску ети ку ЛКС, ПО за струч на пи та ња 
и струч ни над зор.

ИЗ БОР СУ ДИ ЈА СУ ДО ВА ЧА СТИ
 
Дру га ре дов на сед ни ца 5. са зи ва Скуп шти не РЛ

КЈИС одр жа на је 1. сеп тем бра 2022. го ди не и на тој 
сед ни ци је усво јен за пи сник са прет ход не сед ни-
це и иза бра ни су еми нент ни ле ка ри за Суд Ча сти, 
пред сед ник, пот пре дсед ни ци и су ди је Су да ча сти 
РЛ КЈИС и дат је и пред лог за су ди је Вр хов ног су
да ча сти ЛКС.

Иза бра на је и Ко ми си ја за по сре до ва ње РЛ КЈИС 
на по ме ну тој сед ни ци и пред сед ник Ко ми си је за 
по сре до ва ње.

На ис тој сед ни ци кон ста то ва но је да су де ле га-
ти Скуп шти не оба ве ште ни од стра не чла но ва УО 
ЛКС са те ри то ри је РЛ КЈИС и пред сед ни ка РЛ КЈИС, 
о утвр ђе ним пред ло зи ма УО ЛКС тек сто ва Пра-
вил ни ка о фон ду со ли дар не по мо ћи чла но ви ма 
ЛКС и чла но ви ма њи хо вих ужих по ро ди ца, Пра-
вил ни ка о ма те ри јал но фи нан сиј ском по сло ва њу 
у ЛКС, Пра вил ни ка о на кна да ма за рад чла на ор-
га на ЛКС и РЛК.

ОД ЛУ КЕ ПО СЕБ НИх ОД БО РА

Убр зо на кон кон сти ту и са ња ор га на и те ла РЛ
КЈИС за ка за на је 7. сеп тем бра 2022 го ди не и 1. ре-
дов на сед ни ца, ПО за ме ди цин ско обра зо ва ње 
РЛ КЈИС на ко јој је усво јен за пи сник са кон сти ту
тив не сед ни це 5. са зи ва, По слов ник о ра ду ПО за 
ме ди цин ско обра зо ва ње и усво јен пред лог Пла на 
ра да ПО за ме ди цин ско обра зо ва ње РЛ КЈИС у на
сту па ју ћем пе ри о ду.

Дат је пред лог на бав ке струч них при руч ни ка за 
ле ка ре у се о ским ам бу лан та ма без ин тер нет ко-
нек ци је и до не та је од лу ка да се пред ла же ИО РЛ
КЈИС на бав ка струч них при руч ни ка-на ци о нал них 
во ди ча до бре прак се у се о ским ам бу лан та ма без 
ин тер нет ко нек ци је. Том при ли ком је дат и пред лог 
на бав ке елек трон ских ба за са по да ци ма за прак-

тич ни рад ле ка ра раз ли чи тих спе ци јал но сти, како 
би олак ша ли рад ле ка ра.

Убр зо је за ка за на и пр ва ре дов на сед ни ца ПО за 
ЈЗ и ПЗЗ у др жав ној прак си 24. ју на 2022 го ди не, и 
на том са стан ку усво јен је за пи сник са кон сти ту-
тив не, усво јен је По слов ник о ра ду ПО, под нет је 
из ве штај о до са да шњим ак тив но сти ма ПО за ЈЗ и 
ПЗЗ у др жав ној прак си. Чла но ви су упо зна ти са ра

ни је де фи ни са ним про бле ми ма и по стиг нут је до-
го вор да се на ста ви у прав цу ре ша ва ња про бле ма у 
прак си на ни воу ПЗЗ, пре по зна ва њу и ука зи ва њу 
на евен ту ал но но ве про бле ме у ПЗЗ и из но ше њу 
пред ло га за њи хо во ре ша ва ње. Та ко ђе, дат је пред-
лог Пла на ра да ПО за на сту па ју ћи пе ри од.

Пр ва ре дов на сед ни ца ПО за ме ди цин ску ети ку 
одр жа на је 29. ју на 2022. го ди не и на њој је усво-
јен за пи сник са кон сти ту та тив не сед ни це 5. са зи-
ва ПО за ме ди цин ску ети ку РЛ КЈИС, усво јен по
слов ник о ра ду ПО за ме ди цин ску ети ку, усво јен 
из ве штај о до са да шњим ак тив но сти ма, усво је ни 
су пред ло зи пла на ра да ПО за ме ди цин ску ети-
ку РЛ КЈИСда се до кра ја 2022. го ди не об ра де по
себ не те ме.

Има ју ћи све у ви ду, при мет но је да су ак тив но-
сти чла но ва РЛ КЈИС на за вид ном ни воу, да су но
ве сед ни це ПО већ за ка за не, да су чла но ви на че лу 
са пред сед ни ком проф. др. Бо ри сом Ђин ђи ћем ја-
ко мо ти ви са ни за да љи рад, пу ни иде ја и но ви на, 
мо ти ви са ни су за са рад њу и уна пре ђе ње усло ва 
ра да, ко ле ги јал но сти, раз ме не ис ку ста ва и уз ви-
ше ње док три не и есна фа ле ка ра, а на да мо се да 
ће мо у све му то ме и ус пе ти. //

Мотивисани за рад  
и унапређење Коморе
Рад РЛКЈИС од расписивања избора који су били заказани за 8.мај 2022.  
на даље је био веома садржајан и обиман. Чланови РЛКЈИС јако су  
мотивисани за даљи рад, пуни идеја и новина, мотивисани су за сарадњу  
и унапређење услова рада, колегијалности, размене искустава  
и узвишење доктрине и еснафа лекара

АК тИВ НО СтИ РЕГИОНАЛНИХ КО МО РА ЛКС АК тИВ НО СтИ РЕГИОНАЛНИХ КО МО РА ЛКС

Дат је предлог  
набавке стручних  

приручника за лекаре  
у сеоским амбулантама  
без интернет конекције
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реГиОНаЛНA ЛеКарСКа КОмОра 
КОСОва и метОХије

ме ђУ На рОд Ни КО деКС  
ме ди циН СКе ети Ке  
Свет СКе ме ди циН СКе 
аСО ци ја ци је (Сма)

Усво јен на 3.сед ни ци Ге не рал не скуп шти не 
Свет ске ме ди цин ске асо ци ја ци је, Лон дон,  
Ен гле ска, ок то бра 1949. го ди не.

Ре ви ди ран на 22.сед ни ци Скуп шти не Свет ске 
ме ди цин ске асо ци ја ци је, Сид неј, Аустра ли ја, 
ав гу ста 1968. го ди не, а за тим и на:

• 35. сед ни ци Скуп шти не СМА, Ве не ци ја, Ита ли
ја, ок то бра 1983. го ди не,

• 57. сед ни ци Скуп шти не СМА, Пи ла нес берг, Ју
жна Афри ка, ок то бра 2006. го ди не,

• као и на 73. сед ни ци Скуп шти не СМА, Бер лин, 
Не мач ка, ок то бра 2022. го ди не.

пре ам бУ Ла

Свет ска ме ди цин ска асо ци ја ци ја (СМА) је кре и-
ра ла Ме ђу на род ни ко декс ме ди цин ске ети ке ко ји 
пред ста вља ка нон етич ких прин ци па свим при-
пад ни ци ма ме ди цин ске про фе си је ши ром све та. 
У скла ду са Же нев ском де кла ра ци јом СМА, Ле кар-
ском за кле твом, као и це ло куп ним ску пом по ли ти-
ка СМА, де фи ни ше и раз ја шња ва про фе си о нал не 
ду жно сти ле ка ра пре ма сво јим па ци јен ти ма, дру-

гим ле ка ри ма и здрав стве ним рад ни ци ма, њи ма 
са ми ма и дру штву у це ли ни.

Ле кар мо ра би ти све стан ва же ћих на ци о нал них 
етич ких, за кон ских и ре гу ла тор них нор ми и стан-
дар да, као и ре ле вант них ме ђу на род них нор ми и 
стан дар да.

Та кве нор ме и стан дар ди не сме ју ума њи ти по-
све ће ност ле ка ра етич ким прин ци пи ма на ве де-
ним у овом Ко дек су.

Ме ђу на род ни ко декс ме ди цин ске ети ке је по-
треб но раз у ме ти као це ли ну и сва ки по је ди нач-
ни став тре ба при ме њи ва ти узи ма ју ћи у об зир све 
оста ле ре ле вант не ста во ве од ко јих је са ста вљен. 
У скла ду са ман да том СМА, Ко декс се од но си на 
ле ка ре. СМА под сти че и све оста ле ко ји су укљу-
че ни у си стем здрав стве не за шти те да усво је ове 
етич ке прин ци пе.

Оп шти приН ци пи

1.  При мар ну ду жност ле ка ра пред ста вља уна пре-
ђе ње здра вља и до бро би ти по је ди нач них па ци-
је на та пру жа њем ком пе тент не, бла го вре ме не 
и са о се ћај не не ге у скла ду са до бром ме ди цин-
ском прак сом и про фе си о на ли змом.
 Ле кар је, та ко ђе, у оба ве зи да до при не се здра-
вљу и до бро би ти по пу ла ци је ко јој слу жи, али 
и дру штва у це ли ни, укљу чу ју ћи и бу ду ће ге-
не ра ци је.
 Ле кар мо ра да пру жи не гу уз мак си мал но по-
што ва ње људ ског жи во та и до сто јан ства, као и 
ауто но ми је и пра ва па ци јен та.

НоВи међУНароДНи  
коДекс меДиЦиНске  

еТике сма

Светска медицинска асоцијација (СМА) усагласила је  
и објавила ажурирану верзију Међународног кодекса  
медицинске етике. Ревидирани Кодекс, који се сматра  
основом етичких принципа за лекаре широм света,  
дефинише професионалне дужности лекара према  
пацијентима, другим лекарима и здравственим  
радницима, њима самима и друштву у целини.  
Усвојен је 8. октобра 2022. године једногласно  
на годишњој Генералној скупштини СМА  
у Берлину од стране лидера лекара из скоро  
60 националних медицинских удружења

АК тИВ НО СтИ РЕГИОНАЛНИХ КО МО РА ЛКС
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2.  Ле кар мо ра да се ба ви ме ди ци ном пра вич но и 
пра вед но и да пру жа не гу за сно ва ну на здрав-
стве ним по тре ба ма па ци јен та без при стра-
сно сти или дис кри ми на тор ског по на ша ња на 
осно ву ста ро сти, бо ле сти или ин ва ли ди те та, 
ве ро и спо ве сти, ет нич ког по ре кла, по ла, на-
ци о нал но сти, по ли тич ке при пад но сти, ра се, 
кул ту ре, сек су ал не ори јен та ци је, дру штве ног 
по ло жа ја или би ло ког дру гог фак то ра. 

3.  Ле кар мо ра на сто ја ти да ко ри сти ре сур се здрав-
стве не за шти те на на чин ко ји оп ти мал но ко ри-
сти па ци јен ту, у скла ду са пра вич ним, пра вед-
ним и раз бо ри тим упра вља њем за јед нич ким 
ре сур си ма ко ји су му по ве ре ни.

4.  Ле кар мо ра да ле чи са ве сно, са по ште њем, ин те-
гри те том и од го вор но шћу, увек док вр ши не за-
ви сну про фе си о нал ну про це ну и одр жа ва нај-
ви ше стан дар де про фе си о нал ног по на ша ња.

5.  Ле ка ри не сме ју до зво ли ти да на њи хо ву ин-
ди ви ду ал ну про фе си о нал ну про це ну ути че 
мо гућ ност при ба вља ња ко ри сти, би ло за њих 
са ме или за ин сти ту ци ју у ко јој ра де. Ле кар 
мо ра да пре по зна и из бег не ствар не или по-
тен ци јал не су ко бе ин те ре са. Та мо где су та кви 
су ко би не из бе жни, мо ра ју би ти уна пред, ја сно 
на гла ше ни и пра вил но тре ти ра ни.

6.  Ле ка ри мо ра ју пре у зе ти од го вор ност за до но-
ше ње сво јих ин ди ви ду ал них ме ди цин ских 
од лу ка и не сме ју ме ња ти сво је ис прав не про-
фе си о нал не ме ди цин ске про це не на осно ву 
упут ста ва ко ја су су прот на ме ди цин ским раз-
ма тра њи ма.

7.  Ка да је то ме ди цин ски при ме ре но, ле кар мо ра 
да са ра ђу је са дру гим ле ка ри ма и здрав стве-
ним рад ни ци ма ко ји су укљу че ни у не гу па ци-
јен та или ко ји су ква ли фи ко ва ни да про це не 
или пре по ру че оп ци је не ге. То ком ова кве ко-
му ни ка ци је мо ра се по што ва ти по вер љи вост 
ме ди цин ских по да та ка па ци је на та и она мо-
ра би ти огра ни че на ис кљу чи во на нео п ход не 
ин фор ма ци је.

8.  При ли ком из да ва ња струч ног уве ре ња, ле кар 
мо ра по твр ди ти са мо оно што је лич но про-
ве рио.

9.  Ле кар тре ба да пру жи по моћ у хит ним слу ча је-
ви ма, узи ма ју ћи у об зир соп стве ну без бед ност 
и ком пе тент ност, као и до ступ ност дру гих одр-
жи вих оп ци ја здрав стве не за шти те.

10.  Ле кар ни ка да не сме да уче ству је у чи но ви ма 
му че ња или дру гих окрут них, не ху ма них или 

по ни жа ва ју ћих по сту па ка и ка жња ва ња ни ти 
да их омо гу ћа ва.

11.  Ле кар се мо ра ан га жо ва ти у кон ти ну и ра ној 
еду ка ци ји то ком чи та вог про фе си о нал ног жи-
во та, ка ко би одр жао и раз вио про фе си о нал на 
зна ња и ве шти не.

12.  Ле кар тре ба да те жи да се ба ви ме ди ци ном на 
на чи не ко ји су еко ло шки одр жи ви у ци љу сво-
ђе ња, на нај ма њу мо гу ћу ме ру, ри зи ка за га ђе-
ња жи вот не сре ди не ко ји би би ли штет ни по 
здра вље са да шњих и бу ду ћих ге не ра ци ја.

Ду жно сти пре ма па ци јен ту

13.  То ком пру жа ња ме ди цин ске усу ге, ле кар мо ра 
да по шту је до сто јан ство, ауто но ми ју и пра ва 
па ци јен та. Ле кар мо ра да по шту је пра во па-
ци јен та да сло бод но при хва ти или од би је ме-
ди цин ску про це ду ру у скла ду са соп стве ним 
вред но сти ма и од лу ка ма.

14.  Ле кар се мо ра по све ти ти при ма ту здра вља и 
до бро би ти па ци је на та и мо ра по ну ди ти здрав-
стве ну не гу у нај бо љем ин те ре су па ци јен та. При 
то ме, ле кар мо ра да те жи да спре чи или ми ни-
ма ли зу је ште ту по па ци јен та и да тра жи по зи-
тив ну рав но те жу из ме ђу на ме ра ва не ко ри сти 
по па ци јен та и сва ке по тен ци јал не ште те.

15.  Ле кар мо ра да по шту је пра во па ци јен та да бу-
де оба ве штен у сва кој фа зи про це са пру жа ња 
здрав стве не за шти те. Ле кар мо ра да до би је па-
ци јен тов до бро вољ ни ин фор ми са ни при ста-
нак пре пред у зи ма ња би ло ка кве ме ди цин ске 
про це ду ре, обез бе ђу ју ћи да па ци јент до би је 
и раз у ме ин фор ма ци је по треб не за до но ше-
ње не за ви сне, ин фор ми са не од лу ке о пред-
ло же ној ме ди цин ској про це ду ри. Ле кар мо ра 
по што ва ти од лу ку па ци јен та да ус кра ти или 
по ву че са гла сност у би ло ком тре нут ку и из 
би ло ког раз ло га.

16.  Ка да па ци јент има зна чај но огра ни че ну, не до-
вољ но раз ви је ну, оште ће ну или про ме њи ву спо-
соб ност до но ше ња од лу ка, ле кар мо ра да укљу-
чи па ци јен та што је ви ше мо гу ће у ме ди цин ске 
од лу ке. По ред то га, ле кар мо ра да са ра ђу је са 
осо бом у ко ју па ци јент има по ве ре ња, уко ли-
ко по сто ји, ка ко би до но сио од лу ке у скла ду са 
же ља ма па ци јен та, ка да су оне по зна те или се 
мо же ра зум но за кљу чи ти ко је су. Ка да се же ље 
па ци јен та не мо гу утвр ди ти, ле кар мо ра да до-
не се од лу ке у нај бо љем ин те ре су па ци јен та. Све 
од лу ке мо ра ју би ти до не те у скла ду са прин ци-
пи ма на ве де ним у овом Ко дек су.

17.  У хит ним слу ча је ви ма, ка да па ци јент ни је у 
мо гућ но сти да уче ству је у до но ше њу од лу ка, 
а осо ба у ко ју па ци јент има по ве ре ња ни је ла-
ко до ступ на, ле кар мо же да по кре не ин тер вен-
ци ју без прет ход ног ин фор ми са ног при стан ка 
у нај бо љем ин те ре су па ци јен та и уз по што ва-
ње же ља па ци јен та, уко ли ко су у да том слу-
ча ју по зна те.

18.  Ако па ци јент по но во стек не спо соб ност до но-
ше ња од лу ка, ле кар мо ра да до би је ин фор ми-
са ни при ста нак за да љу ин тер вен ци ју.

19.  Ле кар тре ба да во ди ра чу на и ко му ни ци ра са 
осо ба ма бли ским па ци јен ту, у слу ча је ви ма ка-
да су до ступ ни, у скла ду са же ља ма и нај бо љим 
ин те ре си ма па ци јен та и уз ду жно по што ва ње 
по вер љи во сти по да та ка па ци јен та.

20.  Ако је би ло ко ји аспект здрав стве не за шти те 
па ци јен та из ван спо соб но сти ле ка ра, ле кар 
мо ра да се кон сул ту је са ко ле гом или упу ти 
па ци јен та дру гом од го ва ра ју ће ква ли фи ко-
ва ном ле ка ру или здрав стве ном рад ни ку ко-
ји има по треб не ка па ци те те.

21.  Ле кар мо ра да обез бе ди тач ну и бла го вре ме но 
до ступ ну ме ди цин ску до ку мен та ци ју.

22.  Ле кар мо ра да по шту је па ци јен то ву при ват-
ност и по вер љи вост ње го вих по да та ка, чак и 
на кон смр ти па ци јен та. Ле кар мо же от кри ти 
по вер љи ве ин фор ма ци је уко ли ко па ци јент да-
је до бро вољ ни ин фор ми са ни при ста нак или, 
у из у зет ним слу ча је ви ма, ка да је обе ло да њи-
ва ње нео п ход но да би се за шти ти ла зна чај на 
и нај ва жни ја етич ка оба ве за за ко ју су ис цр-
пље на сва дру га мо гу ћа ре ше ња, чак и ка да 
па ци јент не же ли или не мо же да при ста не 
на то. Ово от кри ва ње ин фор ма ци ја мо ра би ти 
огра ни че но на ми ни мал но по треб не ин фор-
ма ци је, при ма о це и тра ја ње.

23.  Ако ле кар де лу је у име или под но си из ве штај 
би ло ко јој тре ћој стра ни у ве зи са ме ди цин-
ском услу гом пру же ном па ци јен ту, ле кар мо-
ра о то ме оба ве сти ти па ци јен та на по чет ку и 
то ком би ло ко је ин тер ак ци је, ка да је то мо гу-
ће. Ле кар мо ра да от кри је па ци јен ту при ро ду и 
обим тих оба ве за и мо ра да до би је са гла сност 
за ин тер ак ци ју.

24.  Ле кар мо ра да се уз др жи од на ме тљи вог или 
на дру ги на чин не при клад ног ре кла ми ра ња и 
мар ке тин га и да се по ста ра да све ин фор ма ци-
је ко је ко ри сти ле кар у ре кла ми ра њу и мар ке-
тин гу бу ду чи ње нич не и да не об ма њу ју.

25.  Ле кар не сме до зво ли ти да ко мер ци јал ни, фи-
нан сиј ски или дру ги су прот ста вље ни ин те ре си 
ути чу на про фе си о нал ну про це ну ле ка ра.

26.  При ли ком пру жа ња ме ди цин ске услу ге „на 
да љи ну”, ле кар мо ра да про це ни да је овај об-
лик ко му ни ка ци је ме ди цин ски оправ дан, као 
и да се обез бе ди нео п ход на ме ди цин ска услу-
га. Ле кар, та ко ђе, мо ра да оба ве сти па ци јен та о 
пред но сти ма и огра ни че њи ма до би ја ња ме ди-
цин ске услу ге „на да љи ну”, да до би је при ста нак 
па ци јен та и да обез бе ди усло ве у ко ји ма ће се 
са чу ва ти по вер љи вост па ци јен та. Ле кар мо ра 
да има за циљ да пру жи здрав стве ну за шти ту 
па ци јен ту пу тем ди рект ног, лич ног кон так та, 
увек ка да је то ме ди цин ски мо гу ће.

27.  Ле кар мо ра да одр жа ва од го ва ра ју ће про фе си-
о нал не гра ни це. Ле кар ни ка да не сме да ула зи 
у на сил не, екс пло а та тор ске или дру ге не при-
клад не од но се или по на ша ње са па ци јен том 
и не сме да ула зи у сек су ал ни од нос са па ци-
јен том ко га у том тре нут ку ле чи.

28.  Да би обез бе ди ли ме ди цин ску услу гу по нај-
ви шим стан дар ди ма, ле ка ри мо ра ју да во-
де ра чу на о соп стве ном здра вљу, до бро би ти 
и спо соб но сти ма, што под ра зу ме ва тра же ње 
од го ва ра ју ће здрав стве не по мо ћи ка ко би си-
гур но би ли у ста њу да без бед но ле че.

29.  Овај Ко декс пред ста вља етич ке ду жно сти ле-
ка ра. Ме ђу тим, о не ким пи та њи ма по сто је ду-
бо ке мо рал не ди ле ме у ве зи са ко ји ма ле ка ри 
и па ци јен ти мо гу има ти ду бо ко про ми шље на, 
али су прот ста вље на са ве сна уве ре ња.
 Ле кар има етич ку оба ве зу да ми ни ма ли зу је 
оме та ње здрав стве не за шти те па ци је на та. При-
го вор са ве сти ле ка ра на пру жа ње би ло ка квих 
за ко ни ма до зво ље них ме ди цин ских ин тер вен-
ци ја мо же се при ме ни ти са мо ако по је ди нач-
ни па ци јент ни је по вре ђен или дис кри ми ни-
сан и ако му ни је угро же но здра вље.

МЕДИЦИНСКА ЕтИКАМЕДИЦИНСКА ЕтИКА
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МЕДИЦИНСКА ЕтИКА

 Ле кар мо ра од мах и са по што ва њем оба ве-
сти ти па ци јен та о овом при го во ру и ње го вом 
пра ву да се кон сул ту је са дру гим ква ли фи ко-
ва ним ле ка ром и да пру жи до вољ но ин фор-
ма ци ја ка ко би па ци јен ту омо гу ћио да за поч-
не та кву кон сул та ци ју на вре ме.

Ду жно сти пре ма дру гим ле ка ри ма, 
здрав стве ним рад ни ци ма,  
сту ден ти ма и дру гом осо бљу

30.  Ле кар мо ра да са ра ђу је са дру гим ле ка ри ма, 
здрав стве ним рад ни ци ма и дру гим осо бљем 
на на чин ко ји под ра зу ме ва по што ва ње и са-
рад њу без при стра сно сти, уз не ми ра ва ња или 
дис кри ми на тор ног по на ша ња. Ле кар, исто та ко, 
мо ра да обез бе ди по што ва ње етич ких прин-
ци па ка да ра ди у ти му.

31.  Ле кар тре ба да по шту је од но се из ме ђу па ци-
је на та и ле ка ра сво јих ко ле га и да не ин тер ве-
ни ше осим ако то не зах те ва би ло ко ја стра на 
или је по треб но да за шти ти па ци јен та од по-
вре де. Ово не би тре ба ло да спре чи ле ка ра да 
пре по ру чи ал тер на тив не прав це де ло ва ња за 
ко је се сма тра да су у нај бо љем ин те ре су па-
ци јен та.

32.  Ле кар тре ба да при ја ви од го ва ра ју ћим над-
ле жним ор га ни ма усло ве или окол но сти ко је 
оме та ју ле ка ра или дру ге здрав стве не рад ни ке 
у пру жа њу здрав стве не за шти те по нај ви шим 
стан дар ди ма или у при др жа ва њу прин ци па 
овог Ко дек са, што под ра зу ме ва би ло ко ји об-
лик зло ста вља ња или на си ља над ле ка ри ма и 
дру гим здрав стве ним рад ни ци ма, не при клад-
не усло ве ра да или дру ге окол но сти ко је про-
из во де пре те ра не и трај не ни вое стре са.

33.  Ле кар мо ра да се од но си са ду жним по што ва-
њем пре ма на став ни ци ма и уче ни ци ма.

Ду жно сти пре ма дру штву

34.  Ле кар мо ра по др жа ти фер и пра вич но пру жа-
ње здрав стве не за шти те, што се од но си на ре-
ша ва ње не јед на ко сти у здрав ству и не зи, де-
тер ми нан ти тих не јед на ко сти, као и кр ше ња 
пра ва па ци је на та и здрав стве них рад ни ка.

35.  Ле ка ри игра ју ва жну уло гу у пи та њи ма ко ја 
се од но се на здра вље, здрав стве но обра зо ва ње 
и здрав стве ну пи сме ност. У ис пу ња ва њу ове 
од го вор но сти, ле ка ри мо ра ју би ти опре зни у 
ди ску си ји о но вим от кри ћи ма, тех но ло ги ја ма 

или трет ма ни ма у не про фе си о нал ним, јав ним 
окру же њи ма, укљу чу ју ћи дру штве не ме ди је, а 
тре ба да бу ду си гур ни и да су њи хо ве из ја ве 
на уч но тач не и ра зу мљи ве.
 Ле ка ри мо ра ју да на ве ду да ли су њи хо ва ми-
шље ња у су прот но сти са на уч ним ин фор ма-
ци ја ма за сно ва ним на до ка зи ма.

36.  Ле кар мо ра да по др жи здра во ме ди цин ско 
на уч но ис тра жи ва ње у скла ду са СМА де кла-
ра ци јом из хел син ки ја и СМА де кла ра ци јом 
из Тај пе ја.

37.  Ле кар тре ба да из бе га ва да се по на ша на на чин 
ко ји би мо гао да осла би по ве ре ње јав но сти у 
ме ди цин ску про фе си ју. Да би за др жа ли то по-
ве ре ње, по је ди нач ни ле ка ри се мо ра ју, за јед-
но са сво јим ко ле га ма ле ка ри ма, по на ша ти у 
скла ду са нај ви шим стан дар ди ма про фе си о-
нал ног по на ша ња и би ти спрем ни да при ја ве 
по на ша ње ко је је у су прот но сти са прин ци пи-
ма овог Ко дек са над ле жним ор га ни ма.

38.  Ле кар тре ба да де ли ме ди цин ско зна ње и 
струч ност у ко рист па ци је на та и уна пре ђе ња 
здрав стве не за шти те, као и јав ног и гло бал-
ног здра вља.

Ду жно сти као при пад ни ка 
ме ди цин ске стру ке

39.  Ле кар тре ба да пра ти, шти ти и про мо ви ше 
етич ке прин ци пе овог Ко дек са. Ле кар тре ба да 
по мог не у спре ча ва њу на ци о нал них или ме ђу-
на род них етич ких, прав них, ор га ни за ци о них 
или ре гу ла тор них зах те ва ко ји пот ко па ва ју би-
ло ко ју ду жност на ве де ну у овом Ко дек су.

40.  Ле кар тре ба да по др жи ко ле ге ле ка ре у при-
др жа ва њу од го вор но сти на ве де них у овом 
Ко дек су и да пре ду зме ме ре да их за шти ти од 
не при ме ре ног ути ца ја, зло у по тре бе, екс пло а-
та ци је, на си ља или угње та ва ња.

ВЕ СтИ

Ис тра жи ва ња у обла сти  
пре ци зне он ко ло ги је

Ин те гра ци ја при ват ног здрав стве ног  
си сте ма у си стем еРе цепт

Ме мо ран дум о раз у ме ва њу из ме ђу Вла-
де Ср би је и ком па ни је Рош (Roc he) Бе о град 
у обла сти раз во ја и ис тра жи ва ња пре ци зне 
он ко ло ги је, са том ком па ни јом пот пи са ла је 
6.ок то бра пре ми јер ка Ана Бр на бић. Реч је о 
са рад њи у обла сти пре ци зне он ко ло ги је ко-
ја би се од но си ла на из град њу спо соб но сти 
и ка па ци те та кроз ис тра жи вач ке про јек те, 
ди јаг но стич ка, кли нич ка, еко ном ска и пи-
та ња им пле мен та ци је, као и омо гу ћа ва ње 
про ши ре ња при сту па пре ци зне ме ди ци не 
па ци јен ти ма са кар ци но мом плу ћа. Та ко-

ђе, оку пља њем свих на ци о нал них ак те ра у 
обла сти ра ка плу ћа, олак шао би се рад срп-
ског здрав стве ног си сте ма у овој обла сти у 
ци љу за јед нич ког ства ра ња бо ље бу дућ но сти 
за па ци јен те, на во ди се у са оп ште њу Вла де.

БИО 4 кам пус (Би о ме ди ци на, Би о ин фор-
ма ти ка, Би о тех но ло ги ја и Би о ди вер зи тет) 
је про је кат ко ји је по кре ну ла Вла да Ср би је 
ка ко би се формираo центaр за ис тра жи ва-
ње и раз вој у Ср би ји, а кам пус чи не, из ме-
ђу оста лог, и на уч ни ин сти ту ти и обра зов не 
уста но ве.

Ми ни стар ство здра вља и ЈП „По шта Ср-
би је” за по че ли су са рад њу на про јек ту ин-
те гра ци је при ват ног здрав стве ног сек то ра 
у си стем еРе цепт, чи ме ће се при ват ним 
здрав стве ним уста но ва ма омо гу ћи ти да из-
да ју ре цеп те елек трон ским пу тем. Др жав ни 

се кре тар у Ми ни стар ству здра вља Мир сад 
Ђер лек ре као је да је ва жно да се при ват ни 
и др жав ни здрав стве ни си стем об је ди не у је-
дан цен трал ни ин фор ма ци о ни си стем, ка ко 
би се ус по ста ви ла кон тро ла над ко ли чи ном 
ле ко ва ко ји се про пи су ју.
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ВЕ СтИ ВЕ СтИ

СВАНТЕ ПАБО, ДОБИТНИК НОБЕЛОВЕ НАГРАДЕ ЗА МЕДИцИНУ 2022.

„Пабо постигао нешто наизглед немогуће”

Но бе лов ко ми тет до де лио је на гра ду за ме-
ди ци ну или фи зи о ло ги ју швед ском на уч ни ку 
Сван теу Па бу, са оп ште но је у Сток хол му.

Ка ко се на во ди у обра зло же њу, Сван те Па-
бо до био је Но бе ло ву на гра ду због от кри ћа 
у ве зи са ге но ми ма из у мр лих хо ми ни на и 
ево лу ци јом чо ве ка. 

Но бе лов ко ми тет је са оп штио да је Па бо 
„по сти гао не што на из глед не мо гу ће”, ка да 
је се квен ци рао пр ви ге ном не ан дер тал ца и 
от крио да се хо мо са пи енс укр штао са не ан-
дер тал ци ма.

До ка зи за ње го во от кри ће пр ви пут су се по-
ја ви ли 2010. го ди не, ка да је Па бо про на шао 
ме то де ка ко да из дво ји, се квен ци ра и ана ли-
зи ра древ ни ДНК из ко сти ју не ан дер тал ца.

За хва љу ју ћи ње го вом ра ду, на уч ни ци са да 
мо гу да упо ре де ге но ме не ан дер та ла ца са ге-
нет ским за пи си ма да на шњег чо ве ка. „Па бо во 
основ но ис тра жи ва ње до ве ло је до пот пу но 

но ве на уч не ди сци пли не – па ле о ге но ми ке”, 
на вео је ко ми тет. До да је се да от кри ва ју ћи 
ге нет ске раз ли ке ко је раз ли ку ју све жи ве љу-
де од из у мр лих хо ми ни на, ње го ва от кри ћа 
пру жа ју осно ву за ис тра жи ва ње оно га што 
нас чи ни је дин стве ним љу ди ма. 

Па бо је ра дио као ди рек тор Ин сти ту та Макс 
Планк за ево лу ци о ну ан тро по ло ги ју у Лај-
пци гу у Не мач кој од 1997. го ди не и по ча сни 
је на уч ни са рад ник у лон дон ском При род-
њач ком му зе ју.

Сван те Па бо је ро ђен у Сток хол му 1955. го-
ди не. Од бра нио је док тор ску те зу 1986. го ди не 
на Уни вер зи те ту у Уп са ли, а пост док тор ске 
сту ди је по ха ђао је на Уни вер зи те ту у ци ри ху 
и Уни вер зи те ту Ка ли фор ни је у Бер кли ју.

По стао је про фе сор Уни вер зи те та у Мин-
хе ну 1990. го ди не. Је дан је од осни ва ча Ин-
сти ту та за ево лу тив ну ан тро по ло ги ју „Макс 
Планк” у Лај пци гу где је и да ље ак ти ван. //

Пу ков ник др Иви ца Ми ло са вље вић, спе ци ја-
ли ста суд ске ме ди ци не, на чел ник Оде ље ња за 
суд ску ме ди ци ну Вој но ме ди цин ске ака де ми је 
и пред сед ник Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је, пре ми нуо је 23. ја ну а ра 2022. го ди-
не у Бе о гра ду.

Др Иви ца Ми ло са вље вић ро ђен је 14. но вем-
бра 1959. го ди не. Ме ди ци ну је сту ди рао на Ме-
ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ни шу, а 

спе ци ја ли за ци ју је за вр шио на Вој ној ака де ми-
ји у Бе о гра ду, где је сте као на уч но зва ње ма ги-
стра ме ди цин ских на у ка као спе ци ја ли ста суд-
ске ме ди ци не 1999. го ди не. Ра дио је као на чел ник 
Оде ље ња за суд ску ме ди ци ну Вој но ме ди цин ске 
ака де ми је у Бе о гра ду. Био је пред сед ник Су да ча-
сти Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре Бе о гра да у два 
ман да та и пред сед ник Вр хов ног су да ча сти Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је у два ман да та.

IN MEMORIAM

„При ме ти ли смо да се огро ман број ле ко ва 
про пи су је у при ват ном здрав стве ном сек то-
ру, па ће мо ин те гра ци јом ова два си сте ма 
има ти пот пу ну кон тро лу и увид у про пи си-
ва ње и ко ли чи ну ле ко ва и на тај на чин ће мо 
до но си ти за кључ ке од ко јих ће ко рист има-
ти па ци јен ти”, ка зао је Ђер лек на кон фе рен-
ци ји за но ви на ре у Па ла ти Ср би ја.

Под се тио је да је Вла да усво ји ла ак ци о ни 
план и про грам ди ги та ли за ци је 2022–2026 и 
да је ре сор но ми ни стар ство ре а ли зо ва ло мно-
ге еле мен те из тог пла на, по пут елек трон ских 
за ка зи ва ња и елек трон ских упу та.

Ђер лек је на ја вио и да ће у на ред ном пе ри-
о ду по че ти ре а ли за ци ја про јек та еБо ло ва ње, 
што ће, ка ко је ре као, олак ша ти гра ђа ни ма 
и па ци јен ти ма.

СА РАД ЊА ЛКС И РО ТА РИ КЛУ БА БЕ О ГРАД

До на ци ја де фи бри ла то ра  
здрав стве ним уста но ва ма у Бе о гра ду

Ро та ри клуб Бе о град, у са рад њи са Ро та ри 
клу бом „Gold Co astLa ke Suc cess” из Њу јор ка,  
ре а ли зо вао је до на ци ју у вред но сти од 40.000 
до ла ра ко јом су обез бе ђе ни де фи бри ла то ри 
за че ти ри здрав стве не уста но ве у Бе о гра ду: 
хит на по моћ Бе о град, Ур гент ни цен тар Кц 
Ср би је, Кли ни ка за кар ди о ло ги ју Кц Ср би је 
и Кли ни ка за уро ло ги ју Кц Ср би је.

Од лу ка о то ме ко ме ће де фи бри ла то ри би ти 
до ни ра ни до не та је уз по моћ  Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је и ди рек то ра др Ми о дра га Ста-
ни ћа ко ји је са ста вио ли сту при о ри тет них 
уста но ва ка ко би до на ци ја би ла од нај ве ће 
по мо ћи нај ве ћем бро ју љу ди.

У Ср би ји ко ја је јед на од нај у гро же ни јих 
европ ских зе ма ља по уче ста ло сти ср ча них 
уда ра и кар ди о ва ску лар них бо ле сти, ре ша-

ва ње про бле ма не до стат ка де фри би ла то ра у 
здрав стве ним уста но ва ма, мо же да до при не-
се зна чај ном по бољ ша њу ква ли те та здрав-
стве не за шти те.

„Кроз овај про је кат, ри зич не по пу ла ци је 
у Ср би ји има ће по бољ шан при ступ те ра пи-
ји ур гент ним де фи бри ла то ри ма, сма њу ју ћи 
слу ча је ве смр ти услед ср ча них обо ље ња и не-
до стат ка од го ва ра ју ће хит не здрав стве не за-
шти те. До на ци ја ма и обу ком од го ва ра ју ћих 
здрав стве них рад ни ка, по мо ћи ће мо нај ве-
ћем бро ју па ци је на та”, на ве ли су из Ро та ри 
клу ба Бе о град.

Ре а ли за ци ја ове до на ци је део је ши рег про
гра ма Са чу вај мо жи во те у ми ну та ма – „ Sa-
ve li ves in mi nu tes” ко ја се ре а ли зу је у број
ним зе мља ма.
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