
ОДЛУКЕ СА ПРВЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ 

СРБИЈЕ, ОДРЖАНЕ 06. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ 

 

Одлука 1. 

1.Усваја се дневни ред: 

1. Усвајање Записника са конститутивне седнице Скупштине ЛКС, одржане  31. 

маја 2022.г. и 09. јуна 2022. године; 

2. Избор председника, заменика председника и чланова Врховног суда части ЛКС; 

3. Давање свечане изјаве судија судова части ЛКС; 

4. Измене и допуне Правилника о  финансијско материјалном пословању у ЛКС; 

5. Доношење Правилника о накнадама за рад у Лекарској комори Србије; 

6.Доношење Правилника о солидарној помоћи члановима Лекарске коморе Србије 

и     члановима њиховох ужих породица;  

       7. Разно. 

2. Одлука је донета једногласно. 

 

Ад.1. Одлука 

 

1. Усваја се Записник са конститутивне седнице Скупштине ЛКС, одржане  31. 

маја 2022.г. и 09. јуна 2022. године. 

2. Одлука је донета једногласно. 

 

Ад.2. А) Одлука 

1. Бира се проф.др Радован Караџић за председника Врховног суда части Лекарске 

коморе Србије. 

2. Одлука је донета једногласно. 

Ад.2. Б) Одлука 

1.Бира се др сци.мед Душан Глигоријевић за потпредседника Врховног суда части 

Лекарске коморе Србије. 

2. Одлука је донета једногласно. 

Ад.2. В) Одлука 

1. Бирају се чланови Врховног суда части Лекарске коморе Србије: 

 

1. спец.др мед. Љиљана Симић 

2. др сци. мед. Петар Војводић 

3. др мед. Нада Јовановић Васиљевић 

4. спец. др мед. Слађана Мајкић 

5. проф. др Зоран Радовановић 

6. проф. др. Димитрије Сегеди 

7. проф. др Катарина Шарчев 

8. спец.др мед. Радосав Радосавкић 

9. проф. др Александар Павловић 



10. проф. др Јулијана Рашић 

11. доц.др Мирослав Милошевић. 

 

2. Одлука је донета једногласно. 

 

- Ад.3- Давање свечане изјаве судија судова части ЛКС 

Одлука 

1. Под тачкама 4. и 5. дневног реда водиће се обједињена расправа. 

2. Одлука је донета једногласно. 

Ад.4. А)- Одлука 

1. Усвајају се измене и допуне Правилника о финансијско материјалном 

пословању у ЛКС у начелу. 

2. Одлука је донета једногласно. 

Ад. 4. Б) – Одлука 

1. Усвајају се измене и допуне Правилника о финансијско материјалном 

пословању у ЛКС у целини: 

На основу одредбе из члана 19. став 2. тачка 1) Закона о коморама здравствених 

радника („Службени гласник РС“ бр. 107/2005,99/2010,70/2017-УС) и  одредби из 

члана 25. став 3 и члана 27. став 1. под а) тачка 1. Статута Лекарске коморе Србије 

(„Службени гласник РС“ бр. 111/2006, 68/2008, 14/2010, 36/2011, 43/2011, 

22/2012, 70/2017-УС и 63/2022), Скупштина Лекарске коморе Србије је на првој 

редовној седници, одржаној 06. септембра 2022. године у Београду донела  

 

2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ФИНАНСИЈСКО МАТЕРИЈАЛНОМ 

ПОСЛОВАЊУ У ЛЕКАРСКОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ 

 

Члан 1. 

Мења се члан 6. став 3. Правилника и гласи: 

„ Накнада за коришћење сопственог возила може припадати члановима органа 

Коморе и регионалних лекарских комора, члановима радних тела ЛКС и РЛК и 

посебно ангажованим лицима и исплаћује се у износу од 15% цене литра евро 

премијум бензина за сваки пређени километар.“ 

Члан 2. 

Мења се члан 8.б и гласи: 

    „Стручним надзорницима припада накнада за обављени стручни надзор, односно 

израду и доставу стручног мишљења о обављеном редовном стручном надзору у висини 

коју утврђује Управни одбор ЛКС.“ 

Члан 3. 

 

Све остале одредбе Правилника о материјално финансијском пословању у Лекарској 

комори Србије остају на снази. 

Измене и допуне Правилника ступају на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној 

табли ЛКС. 



2.Одлука је донета једногласно. 

Ад.5 А) Одлука 

1. Доноси се Правилник о накнадама за рад у Лекарској комори Србије у 

начелу. 

2. Одлука је донета једногласно. 

 

Ад.5 Б) Одлука 

1.Доноси се Правилник о накнадама за рад у Лекарској комори Србије у целини: 

На основу одредбе из члана 19. став 2. тачка 1) Закона о коморама здравствених радника 

(„Службени гласник РС“ бр. 107/2005,99/2010,70/2017-УС) и  одредби из члана 25. став 

3. и члана 27. став 1. под а) тачка 1. Статута Лекарске коморе Србије („Службени гласник 

РС“ бр. 111/2006, 68/2008, 14/2010, 36/2011, 43/2011, 22/2012, 70/2017-УС и 63/2022), 

Скупштина Лекарске коморе Србије је на првој редовној седници , одржаној 06. 

септембра 2022. године у Београду донела  

 

ПРАВИЛНИК О НАКНАДАМА ЗА РАД У ЛЕКАРСКОЈ КОМОРИ СРБИЈЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником ближе се уређује који чланови органа, комисија, радних група, тела 

и који чланови ЛКС  остварују право на накнаду за рад за потребе Лекарске коморе 

Србије и регионалних лекарских комора, висина накнаде за рад, надлежни орган за 

исплату накнада и друга питања од значаја за остваривање права и исплату накнаде за 

рад. 

 

Члан 2. 

Утврђује се накнада за рад следећим члановима органа, комисија, радних тела и чланова  

Лекарске коморе Србије и Регионалних лекарских комора: 

 

1. Директору Лекарске коморе Србије; 

2. Председнику  Скупштине Лекарске коморе Србије; 

3. Председнику Управног одбора ЛКС; 

4.  Члановима Управног одбора Лекарске коморе Србије; 

5. Председнику Надзорног одбора ЛКС; 

6.  Члановима Надзорног одбора Лекарске коморе Србије; 

 7.Председнику Врховног суда части ЛКС и председнику првостепеног суда части; 

        8. Судијама Судoва части ЛКС првог степена и Врховног суда части  ЛКС; 

9. Члановима Скупштине ЛКС и члановима скупштина регионалних лекарских 

комора; 

10. Председнику Етичког одбора ЛКС; 

11. Члановима Етичког одбора ЛКС; 

12. Председнику РЛК; 

13. Председнику  Скупштине РЛК; 



14. Председнику Извршног одбора РЛК; 

15. Члану Извршног одбора РЛК; 

16. Председнику Надзорног одбора РЛК; 

17. Члану Надзорног одбора РЛК; 

18. Члану Комисије за солидарну помоћ; 

19. Члану Посебног одбора ЛКС и РЛК; 

20. Члану радне групе ЛКС и РЛК; 

21. Члану радне групе коју образује директор ЛКС; 

22. Члану ЛКС (по позиву на седницу или састанак органа ЛКС или РЛК); 

23. Главном и одговорном уреднику Српског медицинског часописа Лекарске 

коморе; 

24. Заменику главног и одговорног уредника Српског медицинског часописа 

Лекарске коморе ; 

25. Техничком уреднику Српског медицинског часописа Лекарске коморе; 

26. Секретару Српског медицинског часописа Лекарске коморе; 

27. Помоћницима главног и одговорног уредника Српског медицинског часописа 

Лекарске коморе; 

28.  Рецезенту КМЕ ; 

29.  Члану комисије  за лиценцни испит; 

30. Лицима ангажованим у подручним канцеларијама РЛК. 

  

Члан 3. 

Утврђује се висина накнаде за рад члановима органа, комисија, радних тела и члановима  

Лекарске коморе Србије и Регионалних лекарских комора у њеном саставу и то: 

 

1. За директора ЛКС накнада у висини од 90.000 динара (нето) месечно. 

2. За Председника Скупштине ЛКС накнада у висини од 20.000 динара (нето), по 

присуству на седници Скупштине ЛКС. 

3. За Председника Управног одбора ЛКС накнада у виини од 20.000 динара (нето) 

по присуству на седници УО ЛКС и чланове Управног одбора ЛКС накнада у 

висини од 15.000 динара (нето), по присуству на седници УО ЛКС. 

4. За Председника Надзорног одбора ЛКС накнада у висини од 15.000 динара (нето) 

по присуству на седници Надзорног одбора ЛКС, а за чланове Надзорног одбора 

ЛКС накнада у висини од 8.000 динара (нето), по присуству на седници НО ЛКС. 

5. За  Председника Врховног суда части 12.000 динара (нето) по окончаном 

предмету, за председника првостепеног суда части 10.000 динара (нето) по 

окончаном предмету и за Судије Судова части првог степена ЛКС и Врховног 

суда части ЛКС накнада у висини од 8.000 динара (нето), по окончаном предмету. 

6. За чланове Скупштине ЛКС 5.000 динара (нето) и чланове скупштина 

регионалних лекарских комора  4.000 динара (нето). Накнада за рад се исплаћује 

по присуству од почетка до краја седнице Скупштине ЛКС и седнице Скупштине 

РЛК.  

7. За председника Етичког одбора ЛКС 15.000 динара (нето) по присуству на 

седници. 



8. За чланове Етичког одбора ЛКС 8.000 динара (нето) по присуству на седници. 

9. За председника Регионалне лекарске коморе 50.000 динара (нето) месечно. 

10. За председника Скупштине РЛК 10.000 динара (нето) по присуству на седници. 

11. За председника Извршног одбора РЛК 8.000 динара (нето) по присуству на 

седници. 

12. За члана Извршног одбора РЛК 5.000 динара (нето) по присуству на седници. 

13. За председника Надзорног одбора РЛК 8.000 динара (нето) по присуству на 

седници. 

14. `За члана Надзорног одбора РЛК 5.000 динара (нето) по присуству на седници. 

15. За члана Комисије за солидарну помоћ 4.000 динара (нето) по присуству на 

седници. 

16. За члана Посебног одбора ЛКС и РЛК 4.000 динара ( нето) по присуству на 

седници. 

17. За члана радне групе ЛКС и РЛК 4.000 динара (нето) по присуству на седници 

или састанку; 

18. За члана радне групе коју образује директор Коморе накнаду дефинише Управни 

одбор ЛКС . 

19. За члана ЛКС, по позиву на седницу или састанак органа ЛКС и РЛК 4.000 динара 

(нето), по присуству. 

20. За главног и одговорног уредника Српског медицинског часописа Лекарске 

коморе 35.000 динара (нето), месечно ; 

21. За заменика главног и одговорног уредника Српског медицинског часописа 

Лекарске коморе  25.000 динара (нето), месечно; 

22. За техничког уредника Српског медицинског часописа Лекарске коморе  25.000 

динара (нето), месечно; 

23. За секретара Српског медицинског часописа Лекарске коморе  15.000 

динара(нето), месечно; 

24. За помоћника главног и одговорног уредника Српског медицинског  часописа 

Лекарске коморе  20.000 динара(нето), месечно; 

25. За рецезента КМЕ, висину накнаде дефинише Управни одбор ЛКС; 

26. За члана комисије  за лиценцни испит, висину накнаде дефинише Управни одбор 

ЛКС; 

27. За лица ангажована у подручним канцеларијама РЛК, висину накнаде дефинише 

Управни одбор ЛКС. 

  

Члан 4. 

Директор Коморе може прихватити накнаду за рад у складу са овим Правилником. 

Уколико се директор Коморе одлучи за заснивање радног односа у ЛКС, а за време 

трајања мандата, његов се статус уређује у складу са одредбама Закона о раду, у складу 

са Правилником о организацији и систематизацији послова у Комори и стручној служби 

Лекарске коморе Србије и Регионалних лекарских Комора и у складу са Правлиником о 

раду Лекарске коморе Србије и Регионалних лекарских Комора. 

У случају заснивања радног односа у Комори директор Коморе не прима накнаду за рад, 

утврђену овим Правилником. 



Члан 5. 

Накнаде за рад Председника РЛК, Председника и чланова Скупштине РЛК, председника 

и чланова Извршног одбора РЛК, Председника и чланова Надзорног одбора РЛК, 

чланова Комисије за солидарну помоћ РЛК, чланове Посебног одбора РЛК, чланова 

радне групе за потребе РЛК,  чланова ЛКС по позиву на седнице или састанке за потребе 

органа РЛК,  судија и председника првостепених Судова части, лицима ангажованим у 

подручним канцеларијама РЛК   исплаћују се на терет средстава регионалних лекарских 

комора. 

Наканде за рад чланова Коморе из члана 2. тачке од 23 до 26. исплаћују се на терет 

средстава Регионалне лекарске коморе Београда, а накнаде за рад чланова Коморе из 

члана 2. тачка 27. свака РЛК исплаћује за свог члана, према припадности одређеној РЛК. 

Накнаде за рад, осталих чланова органа, радних група, комисија и др.  из члана 2. овог 

Правилника Коморе исплаћују се на терет средстава Лекарске коморе Србије. 

Директор Лекарске коморе Србије образује радне групе из члана 2. тачка 21. овог 

Правилника, где се накнада за рад њених чланова исплаћује у висини накнаде 

дефинисане у члану 3. тачка 19., с тим да  Управни одбор ЛКС, својом одлуком може 

одредити висину накнаде за чланове ових радних група и у другачијем износу.  

 

Члан 6. 

Чланови органа, комисија и радних група, као и чланови по позиву из члана 2. овог 

Правилника могу се одрећи права да примају накнаду. 

Накнада за рад члановима органа, радних група, комисија и других лица из члана 2. овог 

Правилника се исплаћује за њихово учествовање на јавно-непосредним, телефонским, 

или електронским  седницама, односно састанцима.  

 

Члан 7. 

 

Директор  ЛКС и председници РЛК  могу остваривати накнаду за рад само по једном 

основу, изузев за присуство седницама Скупштине ЛКС и РЛК.  

 

Члан 8. 

 Правилник ступа на снагу осмог дана дана од дана  објављивања на огласној табли ЛКС. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о накнадама за рад 

чланова органа ЛКС и РЛК бр. 436 од 04. марта 2013. године, са свим припадајућим 

изменама и допунама. 

      Председник Скупштине Лекарске коморе Србије                                                                                     

                             др Бојан Станојевић 

 

2.Одлука је донета једногласно. 

Ад. 6.- А)- Одлука 

1. Доноси се Правилник о солидарној помоћи члановима Лекарске коморе Србије 

и члановима њихових ужих породица у начелу. 

2. Одлука је донета једногласно. 

 



Ад.6.-Б)-Одлука 

 

1.Доноси се Правилник о солидарној помоћи члановима Лекарске коморе 

Србије и члановима њихових ужих породица у целини: 

На основу одредаба из члана 34. Закона о коморама здравствених радника („Сл. гласник 

РС“, број 107/2005,99/2010,70/2017-УС) и из члана 11. став 1. тачка 22. и члана 27. став 1. а) 

тачка 1) Статута Лекарске коморе Србије (Службени гласник РС“ бр. 111/2006, 68/2008, 14/2010, 

36/2011, 43/2011, 22/2012, 70/2017-УС и 63/2022), Скупштина Лекарске коморе Србије је на 

првој редовној седници одржаној дана 06. септембра 2022. године у Београду донела  

ПРАВИЛНИК  

О СОЛИДАРОЈ ПОМОЋИ  

ЧЛАНОВИМА ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ И ЧЛАНОВИМА ЊИХОВИХ УЖИХ 

ПОРОДИЦА  

Члан 1.  

 Свака Регионална лекарска комора из састава Лекарске коморе Србије, на посебним 

подрачунима воде средства која се издвајају, на месечном нивоу, у Фонд намењен за солидарну 

помоћ члановима РЛК.  

 Средства из претходног става овог члана Правилника се издвајају од средстава 

прикупљених и наплаћених од чланова Лекарске коморе Србије, а на име чланарине. 

Члан 2.  

 Свака Регионална лекарска комора месечно издваја и уплаћује на посебан подрачун у 

корист овог Фонда износ од 5% од укупног износа средстава која наплати од чланова Коморе, а 

на име чланарине. 

 Укупан очекивани износ средстава која ће бити уплаћена у овај Фонд је саставни део  

Финансијског годишњег плана Лекарске коморе Србије за наредну годину. 

 Евентуалну корекцију висине средстава из става 1. овог члана Правилника, која се 

издвајају у овај Фонд, у току пословне године одређује Управни одбор својим одлукама, а на 

писмени, образложени предлог председника бар једне Регионалне лекарске коморе.  

  Средства која се издвајају за Фонд из става 1. овог члана могу се прикупљати из 

других средстава, која се уплаћују на рачуне регионалних лекарских комора.  

 У случају наступања околности из члана 6. Правилника у већем обиму, свака регионална 

лекарска комора може да, поред средстава која се прикупљају у Фонд намењен за солидарну 

помоћ од чланарина, , у складу са својим могућностима од других средстава уплаћених на рачуне 

регионалне лекарске коморе, уплатити у Фонд намењен за солидарну помоћ, своје или друге 

РЛК, онолико средстава колико је неопходно за решавање повећаног обима захтева за солидарну 

помоћ у односној РЛК.  

Члан 3. 

 Надзор над прикупљањем средстава у Фонд намењеног за солидарну помоћ члановима 

Коморе и њиховим коришћењем врши, по правилу, периодично, а по указаној потреби и 

ванредно, Надзорни одбор сваке Регионалне лекарске коморе, а на годишњем нивоу, уз 



разматрање годишњег Извештаја о раду Лекарске коморе Србије, и Надзорни одбор Лекарске 

коморе Србије. 

Члан 4. 

Лекарска комора Србије из својих средстава добијених по основу чланарине месечно 

издваја 5% средстава за Фонд намењен за солидарну помоћ члановима Лекарске коморе Србије 

и наведена средства уплаћује на посебан рачун којим располаже. 

Управни одбор Лекарске коморе Србије одлучује у ком случају и у којој висини ће се 

средства из претходног става овог члана користити за потребе солидарне помоћи члановима 

Лекарске коморе Србије, или за друге намене. 

Захтеве за исплату солидарне помоћи члановима Коморе и члановима њихових ужих 

породица, која се исплаћује на терет средстава ЛКС (централа) директор ЛКС може упутити 

Управном одбору ЛКС на коначну одлуку. 

Члан 5. 

 Право на новчану помоћ има сваки члан Лекарске коморе Србије, који редовно плаћа 

чланарину. 

Члан 6. 

 Надлежна Комисија Регионалне лекарске коморе је дужна да по писменом захтеву члана 

Лекарске коморе Србије, који се налази у евиденцији те Регионалне лекарске коморе, или члана 

породице члана Коморе одобри исплату солидарне помоћи под условом да је члан Коморе 

редовно плаћао чланарину, у следећим случајевима и под условом да се испуне следећи 

критеријуми: 

1. За све тешке болести са компликацијама које ремете наставак обављања редовних и 

професионалних активности узимајући у обзир међународну класификацију болести 

(МКБ) члана Лекарске коморе Србије или члана његове уже породице (брачни или 

ванбрачни друг и деца члана Коморе). 

 У овом случају, уз писмени захтев за одобрење и исплату солидарне помоћи, именовани 

члан Лекарске коморе Србије је дужан да достави валидну медицинску документацију, 

а за члана уже породице и извод из матичне књиге венчаних, за брачног друга, односно 

уверење о заједничком домаћинству за ванбрачног друга, извод из матичне књиге 

рођених за брачну или ванбрачну децу, а доказ о усвајању за усвојену децу. 

2. Наступања трајног инвалидитета, ако је инвалидност наступила као последица 

повреде на раду или професионалног обољења, друге повреде које су изазвале телесно 

оштећење и знатно умањиле радну способност члана Коморе и захтева повећане 

трошкове у функцији одржавања здравствених, професионалних и радних способности, 

додељује се солидарна помоћ – једнократно. 

 У овом случају, уз писмени захтев за одобрење и исплату солидарне помоћи, именовани 

члан Лекарске коморе Србије је дужан да достави важеће решење надлежне установе о 

утврђеном степену инвалидности; 

     3.Ублажавања последица елементарних непогода, ако се члан Коморе обратио 

захтевом непосредно након елементарне непогоде, чијим последицама је погођен 

(поплава, пожар, олујни ветар, земљотрес и сл.), а најкасније у року од 180 дана од дана 

предметног штетног догађаја и уз захтев доставља доказ о последицама елементарне 

непогоде: слике, записник и потврду (кумулативно) органа који је констатовао или 

утврдио штету, додељује се солидарна помоћ- једнократно. 



4.За пружање помоћи члану Коморе у случају смрти члана уже породице члана Коморе 

(брачног друга или издржаване природне или усвојене деце). 

 У овом случају, уз писмени захтев за одобрење и исплату солидарне помоћи, именовани 

члан Лекарске коморе Србије је дужан да достави извод из матичне књиге умрлих за 

покојника и извод из матичне књиге рођених за себе, односно извод из матичне књиге 

рођених за дете у случају смрти детета или извод из матичне књиге венчаних у случају 

смрти брачног друга, односно уверење о заједничком домаћинству, у случају смрти 

ванбрачног друга. 

   5. За рођење детета члана Коморе до висине износа дефинисаног у члану 7.  

Правилника. 

У овом случају, уз писмени захтев за одобрење и исплату солидарне помоћи, именовани 

члан Лекарске коморе Србије је дужан да достави Извод из матичне књиге рођених за 

дете у року од 90 дана од дана рођења детета. 

        6.За помоћ члановима Коморе за полазак деце у први разред основне школе 

           У овом случају, уз писмени захтев за одобрење и исплату солидарне помоћи,  члан 

Лекарске коморе Србије је дужан да достави Извод из матичне књиге рођених за дете (за брачну 

или ванбрачну децу, а за усвојену децу, доказ о усвојењу) и потврду школе о упису дета у први 

разред основне школе. 

         7.За лечење члана Коморе и члана уже породице у иностранству  

   Чланом уже породице сматра се брачни друг или издржавана природна или усвојене 

деца. 

        У овом случају, уз писмени захтев за одобрење и исплату солидарне помоћи, именовани 

члан Лекарске коморе Србије је дужан да достави документацију из тачке 1. овог члана. 

8. За дете преминулог лекара, члана Коморе до навршене 18 године живота 

      У овом случају, уз писмени захтев за одобрење и исплату солидарне помоћи, доставља се 

извод из матичне књиге умрлих за преминулог лекара и извод из матичне књиге рођених за дете, 

за усвојењу децу доказ о усвојењу . 

Документацију из предходног става дужан је да достави други родитељ, а у случају губитка оба 

родитеља постављени старатељ детета. 

 Захтев за исплату помоћи из тачке 4. и тачке 8. подноси у року од 180 дана од дана 

настанка разлога за доделу помоћи. 

 Члану Коморе солидарна помоћ се може одобрити по истом основу – за исту дијагнозу 

максимално једном у две године из става 1. тачке 1. овог члана.            

             Уколико је солидарна помоћ додељена члану Коморе по основу тешке болести са 

компликацијама или по основу тешке болести са компликацијама члана уже породице (брачни 

или ванбрачни друг и деца члана Коморе), после протека од 2 године може се по истом основу 

и истој дијагнози поново одобрити солидарна помоћ у случају прогресије болести.  

            Члану Коморе солидарна помоћ не може се одобрити и по основу тешке болести са 

компликацијама и по основу наступања трајног инвалидитета (један основ искључује други). 

Члан 7. 



 Солидарна помоћ за случајеве утврђене одредбама члана 6. одобрава се у следећим 

фиксним износима: 

- за тешку болест члана Коморе – 40.000,00 динара, нето; 

- за смрт члана уже породице члана Коморе – 10.000,00 динара, нето; 

- за рођење детета члану Коморе – 20.000,00 динара, нето;  

- за отклањање последица елементарних непогода – 40.000,00 динара, нето; 

- за наступање трајног инвалидитета – 40.000,00 динара, нето; 

-за помоћ члановима Коморе за полазак деце у први разред основне школе  – износ од 12.000 

динара, нето; 

- за лечење члана Коморе и члана уже породице у иностранству – 100.000 динара нето; 

-за  дете преминулог лекара, члана Коморе, до навршене 18 године живота – 40.000 динара 

годишње (нето), на терет средстава Лекарске коморе Србије. 

 Управни одбор Лекарске коморе Србије на почетку године, може кориговати и 

дефинисати другачије  износе за солидарну помоћ, дефинисане у ставу 1. овог члана, а у 

складу са Финансијским планом ЛКС за текућу годину.  

Члан 8. 

 О поднетим захтевима за доделу солидарне помоћи из Фонда о узајамној помоћи чланова 

Лекарске коморе Србије одлучује Комисија Фонда, коју именује Извршни одбор Регионалне 

лекарске коморе, на период од 4 године. 

  Комисија има 5 чланова од којих, приликом конституисања бира 1 председника и 1 

потпредседника Комисије. 

 Комисија заседа најмање једном у 2 месеца, односно и чешће, по потреби. 

Члан 9. 

 По пријему писменог захтева за доделу и исплату узајамне солидарне помоћи од стране 

члана Коморе, Стручна служба испитује формалну испуњеност услова таквог захтева и одмах 

обавештава председника Комисије из члана 8. овог Правилника. 

 Председник Комисије ставља предметни захтев на дневни ред редовне или заказује 

ванредну или телефонску седницу Комисије, у зависности од хитности и природе захтева. 

 О поднетом захтеву Комисија доноси одлуку већином гласова. 

 Уколико је незадовољан одлуком Комисије, подносилац захтева може у року од 15 дана 

по пријему писменог отправка одлуке, изјавити писмену жалбу надлежном Извршном одбору 

Регионалне лекарске коморе. 

 Извршни одбор Регионалне лекарске коморе обавезан је да донесе одлуку по жалби на 

првој редовној седници Извршног одбора. 

        За пријем и преглед документације по захтеву за солидарну помоћ,  у случајевима из члана 

6. став. 1. тачка 8. надлежна је Комисија  Фонда РЛК, којој је члан Коморе припадао. Након 

прегледа документације надлежна Комисија Фонда РЛК  доставља директору ЛКС целокупну 

документацију и предлог одлуке по поднетом  захтеву.  

        Уколико је незадовољан одлуком директора Коморе у вези захтева за солидарну помоћ, из 

члана 6.став 1. тачка 8., подносилац захтева може у року од 15 дана по пријему писменог 

отправка одлуке, изјавити писмену жалбу Управном одбору ЛКС. Одлука Управног одбора ЛКС 

по овој жалби је коначна. 



Члан 10. 

 Овај Правилник ступа на снагу 8 дана по објављивању на огласној табли Лекарске 

коморе Србије и његовим ступањем на снагу престаје да важи Правилник о солидарној помоћи 

члановима лекарске коморе Србије и члановима њихових ужих породица, донетог на  4. редовној 

седници Скупштине ЛКС, првог сазива од 23. децембра 2009. године, са свим припадајућим 

изменама и допунама Правилника . 

 Измене и допуне овог Правилника доносе се по поступку предвиђеном за његово 

доношење. 

                             председник   

Скупштине Лекарске Коморе  Србије 

                                                                             др Бојан Станојевић 

            2.Одлука је донета једногласно. 

 

 

 

председник   

Скупштине Лекарске Коморе  Србије 

                                                                             др Бојан Станојевић 

 

 

 

 


