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ПРЕДЛОГ ЗАКОНА 

О ЛЕКАРСКИм, СТОМАТОЛОШКИМ И 

ФАР МАЦЕУТСКИМ КОМОРАМА 

1 Основне одредбе 

Члан 1. 

у циљу заштите професионалних интереса доктора медицине (у даљем 

тексту: лекари), доктора стоматологије (у даљем тексту: стоматолози), и 

дипломираних фармацеута и дипломираних фармацеута - биохемичара који 

обављају Фармацеутску професију (у даљем тексту: фармацеути), организованог 

учешћа на уређивању и спровођењу здравствене заштите и заштите интереса 

грађана у остваривању права на здравствену заштиту оснивају се: 

Комора лекара Србије са седиштем у Београду ; 

Комора стоматолога Србије са седиштем у Београду; 

Комора фармацеута Србије са седиштем у Београду ; 

Комора лекара АП Војводине са седиштем у Новом Саду ; 

Комора стоматолога АП Војводине са седиштем у Новом Саду; 

Комора фармацеута АП Војводине са седиштем у Новом Саду . 

Комора лекара АП Косова и Метохије са седиштем у Приштини ; 

Комора стоматолога АП Косова и Метохије са седиштем у Приштини ; и 

Комора фармацеута АП Косова и Метохије са седиштем у Приштини (у 

даљем тексту : комора). 

Комора има огранке, као организационе јединице које се утврђују статутом 

коморе. 

Комора је обавезна, независна и професионална организација лекара, 

стоматолога и фармацеута која делује на подручју за коју је основана. 

Члан 2. 

Комора има својство правног лица. 



Члан 3. 

Комора има печат. 

Печат коморе је округлог облика који у средини има Ескулапову палицу са 

змијом и садржи назив и седиште коморе, обележје Републике Србије и обележје 
подручја за које је основана. 

11 Задаци коморе 

Члан 4. 

у остваривању својих циљева комора: 

утврђује професионална права, дужности и етичке норме понашања 

лекара, стоматолога и фармацеута, у обављању послова здравствене 

делатности; 

штити професионалне интересе лекара, стоматолога и фармацеута ; 

полазећи од кодекса лекарске етике стара се о угледу лекара, 

стоматолога и фармацеута и њиховој дисциплини У обављању послова 

здравствене делатности; 

учествује у изради додипломског програма за лекаре, стоматологе и 

фармацеуте, планирају, прате и надзиру секундаријат, специјализације и друге 

облике постдипломског и стручног усавршавања својих чланова, са 

проверавањем оспособљености; 

пружа правну и стручну помоћ лекарима, стоматолозима и 

фармацеутима; 

предзима мере да се лекари, стоматолози и фармацеути осигурају 

код носилаца осигурања за ризик који може наступити због грешака, односно 

пропуста у вршењу послова здравствене делатности ; 

омогућује корисницима здравствених услуга остваривање њихових 

права, у случају нестручног или неетичког рада лекара, стоматолога и 

фармацеута; 

заступа интересе лекара, стоматолога и фармацеута који раде у 

здравственим установама при закључивању колективних уговора; 

заступа интересе лекара, стоматолога и фармацеута који раде у 

другим облицима обављања здравствене делатности при уговарању 

здравствених услуга са носиоцима здравственог осигурања; 

посредује у споровима између лекара, лекара и корисника 

здравствених услуга, стоматолога, стоматолога и корисника здравстверних 

услуга, фармацеута, фармацеута и корисника здравствених услуга; 

прати стање запослености лекара, стоматолога и фармацеута и дају 

предлоге за запошљавање незапослених лекара, стоматолога и фармацеута; 

води евиденцију чланова коморе; 



води именик лекара, стоматолога и фармацеута који раде у 

здравственим установама и другим облицима обављања здравствене 

делатности; 

учествује у припреми закона у области здравствене заштите и 

здравственог осигурања, као и у припреми прописа за њихово спровођење; 

учествује у утврђивању цена здравствених услуга; 

даје мишљења Министарству здравља Републике Србије за 

добијање назива примаријус, за лекара, стоматолога и фармацеута који ради на 
подручју за које је комора основана; 

остварује сарадњу са коморама у земљи и иностранству; 

оснива фондове коморе у складу са статутом; и 

обавља друге послове утврђене законом и статутом коморе. 

Начин обављања задатака из става 1. овог члана ближе се уређују статутом и 

општим актима коморе. 

111 Јавна овлашћења коморе 

Члан 5. 

Комора врши следећајавна овлашћења: 

1. регистрацију и евиденцију чланства; 

2. издају и одузимају лиценце за обављање лекарске, 

стоматолошке и фармацеутске делатности; 

3. израђују стандарде и нормативе обављања лекарске 

стоматолошке и фармацеутске делатности и услова лицентирања; 

4. израђују Кодекс медицинске етике; 

5. учествују у вршењу надзора над стручним радом лекара, 

стоматолога и фармацеута који раде у здравственим установама и другим 

облицима обављања здравствене делатности; 

6. на захтев државног органа дају мишљење о ностификацији 

диплома стечених у иностранству за лекаре, стоматологе и фармацеуте; 

7. на захтев државног органа надлежног за послове високог 

образовања дају мишљење о уписној политици за наредну школску годину 

за студије на медицинском , стоматолошком и фармацеутском факултету; 

По жалби против акта коморе, који комора доноси у вршењу јавних овлашћења, 

одлучује Министарство здравља односно Покрајински орган управе надлежан за послове 

здравља, зависно од седиште коморе. 

у вршењу јавних овлашћења комора сарађује са државним органима и 

здравственим установама. 



Средства за финансирање послова из става 1. овог члана обезбеђују се у буџету 
Републике и покрајине зависно од седишта коморе. 

Начин вршењајавних овлашћења ближе се утврђују статутом коморе. 

На одредбе статута којима се уређује начин вршења јавних овлашћења сагласност 

даЈе Министарство здравља, односно покрајински орган управе надлежан за послове 
здравља зависно од седишта коморе . 

ЈУ Чланство 

Члан 6. 

Чланство у комори је обавезно за све лекаре, стоматологе и фармацеуте који 

обављају послове здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима 
обављања здравствене делатности. 

Члан коморе може бити и лекар, стоматолог и фармацеут који не обавља послове 

здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима обављања 

здравствене делатности, ако испуњава законом утврђене услове за обављање ових послова 

и ако има пребивалиште на подручју за коју је комора основана. 

Члан 7. 

Чланови коморе могу бити редовни, почасни и чланови донатори . 

Редовни члан коморе је лекар, стоматолог и фармацеут који обавља послове 

здравствене делатности у здравственој установи и другом облику обављања здравствене 

делатности на подручју за коју је комора основана. 

Почасни члан коморе је лекар, стоматолог и фармацеут који није обухваћен ставом 

2. овог члана из земље или иностранства а који је посебно допринео развоју и организацији 

медициснке науке. 

Почасног члана коморе бира Скупштина коморе на предлог Управног одбора 

коморе. 

Чланови донатори могу бити сви грађани Савезне Републике Југославије или 

страни држављани који комори завеште покретну или непокретну имовину или 

финансијска средства. 

Одлуку о постанку донатора коморе доноси Скупштина коморе на предлог 

Управног одбора коморе. 



v у слови за обављање послова здравствене делатности у здравственој 

установи и другим облицима обављања здравствене делатности 

Члан 8. 

Лекар, стоматолог и фармацеут стиче право обављања послова здравствене 

делатности у здравственој установи и другим облицима обављања здравствене делатности 
уписом у именик лекара, стоматолога и фармацеута. 

Право уписа у именик лекара, стоматолога и фармацеута има лице које поред 
законом утврђених услова за обављање послова здравствене делатности у здравственој 

установи и другом облику обављања здравствене делатности , испуњава и следеће услове: 

да није правоснажно осуђиван за кривична дела која га чине 

недостојним за бављење лекарском , стоматолошком и фармацеутском 

професијом; и 

да се не бави пословима, који су неспојиви са угледом и 

достојанством лекара, стоматолога и фармацеута. 

Члан 9. 

Решење о уписа лекара, стоматолога и фармацеута у именик лекара, стоматолога и 

фармацеута доноси у року од 15 дана, од дана подношења захтева, орган коморе утврђен 
Статутом коморе којој лекар, стоматолог и фармацеут припада . 

Начин вођења евиденције уписаних лекара, стоматолога и фармацеута у именик 

лекара, стоматолога и фармацеута уређује се Статутом коморе. 

Члан 10. 

Трошкове уписа у именик лекара, стоматолога и фармацеута сноси подносилац 

захтева. 

Висину трошкова уписа утврђује орган коморе одређен Статутом, и то највише до 

износа једне просечне нето месечне зараде у Републици остварене у месецу који претходи 

подношењу захтева за упис, према званичним подацима републичког органа надлежног за 

послове статистике. 

Члан 11. 

Подносилац захтева за упис у именик лекара, стоматолога и фармацеута може 

покренути управни спор против коначног решења коморе којим се одбија упис у именик 
лекара, стоматолога и фармацеута, као и ако надлежни орган коморе није одлучио о 

пријави за упис у року од 15 дана од дана подношења пријаве. 

Члан 12. 

Ако је против подносиоца захтева за упис у именик лекара, стоматолога и 

фармацеута покренута истрага или подигнута оптужница за дело које га чини недостојним 

за обављање послова здравствене делатности , одлучивање о захтеву ће се одложити до 

окончања покренутог поступка, о чему надлежни орган коморе доноси решење. 



Члан 13. 

Ако се после уписа у именик лекара, стоматолога и фармацеута утврди да нису 

постојали услови за упис лекара, стоматолога и фармацеута у именик, орган одређен 
Статутом коморе решењем поништава упис. 

Поступак за поништај уписа може покренути комора. 

О покренутом поступку за поништај уписа орган одређен Статутом коморе 

обавештава комору и лекара, стоматолога и фармацеута против кога је покренут поступак 

најкасније три дана од дана покретања поступка. 

Ако је поступак покренут због неиспуњавања услова из члана 8. став 2. алинеја 2. и 
3. овог закона, решење се не може донети ако лекару, стоматологу и фармацеуту није 

омогућено да се изјасни о разлозима за поништај уписа. 

Члан 14. 

Против коначног решења коморе којим се поништава упис у именик лекара, 

стоматолога и фармацеута може се покренути управни спор. 

VJ Органи коморе 

Члан 15. 
Органи коморе су: 

1. Скупштина коморе; 

2. Управни одбор коморе; 

3. Надзорни одбор коморе; 

4. Председник и потпредседник коморе ; 

5. Етички одбор; 

6. Дисциплинско веће; и 

7. Дисциплински тужилац. 

Мандат чланова органа коморе траје четири године. 

Члан 16. 

Скупштина коморе (у даљем тексту: Скупштина) је наЈВИШИ орган коморе, КОЈИ 

врши сва права и обавезе утврђене овим законом и статутом. 
Скупштину чини пропорционалан број представника лекара, стоматолога и 

фармацеута који раде у здравственим установама и лекара, стоматолога и фармацеута који 
раде у другим облицима обављања здравствене делатности, који се бирају тајним 

гласањем . 



Члан 17. 

Скупштина има два већа. 

1. Веће лекара, стоматолога и фармацеута који раде у здравственим 
установама, и 

2. Веће лекара, стоматолога и фармацеута који раде у другим 

облицима обављања здравствене делатности. 

Ради разматрања стручних питања из области медицине, стоматологије и 

фармације, већа из става 1. овог члана образују одбор доктора медицин, одбор доктора 
стоматологије и одбор дипломираних фармацеута. 

Радом већа руководе председници већа који се бирају на првој конститутивној 

седници. 

Члан 18. 

Скупштина може образовати и друга стална и повремена радна тела ради 

разматрања појединих питања из свог делокруга у складу са Статутом . 

Члан 19. 

Скупштина: 

1. доноси Статут коморе; 

2. доноси пословник о свом раду и пословник о раду радних тела која 

образује ; 

3. одлучује о формирању посебних фондова, њиховој намени и начину 

располагања средствима из тих фондова; 

4. одлучује о извештај има органа коморе; 

5. бира и разрешава председника и потпредседника коморе ; 

6. бира и разрешава председника и чланове Управног одбора коморе; 

7. бира и разрешава председника и чланове Надзорног одбора коморе; 

8. бира и разрешава председника и чланове етичког одбора, 

дисциплинског већа коморе и дисциплинског тужиоца; 

9. прати рад лекара, стоматолога и фармацеута који обављају послове 

здравствене делатности на подручју за које је комора основана; 
10. прати сарадњу са коморама у земљи и иностранству; 

11. прати рад органа коморе и разматра извештај е о њиховом раду; и 

12. врши друге послове и задатке утврђене законом и Статутом. 



Члан 20. 

Управни одбор коморе (у даљем тексту: Управни одбор) је орган коморе, КОЈИ 
врши послове и задатке утврђене овим законом и Статутом . 

Управни одбор има 7 чланова. 

Члан 21. 

Управни одбор: 

] . спроводи одлуке Скупштине; 

2. утврђује предлог Статута и других општих аката коморе; 

3. предлаже државним органима мере за унапређење здравствене 

заштите и здравственог осигурања; 

4. утврђује план прихода и расхода коморе и стара се о његовом 

уредном извршавању; 

5. усваја периодичне обрачуне и предлог завршног рачуна коморе; и 

6. врши друге послове које му повери скупштина. 

Члан 22. 

Надзорни одбор коморе (у даљем тексту: Надзорни одбор) врши контролу 

располагања средствима коморе. 

Надзорни одбор за свој рад непосредно одговара Скупштини. 

Надзорни одбор има 5 чланова. 

Члан 23 . 

Председник коморе: 

1. представља и заступа комору; 

2. сазива седнице Скупштине ; 
3. потписује одлуке и друга акта које доноси Скупштина; 

4. извршава одлуке Скупштине и Управног одбора; 

5. обавља и друге послове одређене законом, Статутом или другим 

општим актом коморе. 

За свој рад председник одговара Скупштини и Управном одбору. 

У случају спречености или одсутности, председника коморе замеЊУЈе 

потпредседник коморе. 

Члан 24. 
Етички одбор: 

1. разматра етичка питања која се односе на обављање лекарске, 

стоматолошке и фармацеутске праксе ; 

2. разматра етичност рада лекара, стоматолога и фармацеута; 



3. промовише принципе медицинске етике у циљу стварања навике за етичко 
понашање у свакодневној лекарској, стоматолошкој и фармацеутској 
пракси; и 

4. обавља друге послове који могу бити предмет етичког аспекта у раду и 
понашању лекара, стоматолога и фармацеута. 

Састав етичког одбора, избор председника и чланова, као и начин рада етичког 
одбора утврђује се Статутом. 

Члан 25. 

За утврђивање повреда професионалне дужности и угледа члана коморе, 
утврђивање његове одговорности и изрицање мера за повреде професионалне дужности 

образују се дисциплинска већа првог и другог степена. 

Статутом коморе утврђује се: састав дисциплинских већа, услови и начин избора и 
разрешења чланова дисциплинских већа, теже и лакше повреде дужности лекара, 

стоматолога и фармацеута и њиховог угледа, поступак за утврђивање дисциплинске 

одговорности и изрицање дисциплинских мера, као и начин извршења изречених мера. 

Члан 26. 

Дисциплински тужилац је орган дисциплинског гоњења. 

Дисциплински тужилац има 2 заменика који га замењују у случају његове 

одсутности или спречености. 

Услови и начин избора, права и дужности дисциплинског тужиоца и његових 

заменика утврђују се статутом. 

VП Решавање спорова у обављању послова здравствене заштите 

Члан 27. 

У споровима између лекара, лекара и грађана, стоматолога, стоматолога и грађана, 

фармацеута, фармацеута и грађана у вези са обављањем послова здравствене делатности, 

орган коморе утврђен Статутом именује посредника. Да би се извршило посредовање 

странке у спору морају да се усагласе о личности посредника. 

Поступак посредовања окончава се измирењем, споразумом странака или 

констатацијом да посредовање није успело. 

Комора преко дисциплинског тужиоца може покренути поступак против свог члана 

пред дисциплинским већем, у складу са овим законом , ако на основу чињеница до којих 

дође у поступку посредовања, из притужбе грађана или из других околности произилази да 

је лекар, стоматолог и фармацеут повредио професионалну дужност или углед лекара, 

стоматолога и фармацеута. 

Поступак посредовања ближе се уређује Статутом и другим општи м актом коморе. 



Члан 28. 

За повреду професионалне дужности и угледа лекара, стоматолога и фармацеута 
може се изрећи: 

1. јавна опомена; 

2. новчана казна у висини до 20% од просечне месечне зараде 
запослених у Републици, у трајаљу одједног до шест месеци; 

3. привремена забрана обављаља одређених послова здравствене 
делатности ; 

4. 
5. 

привремена забрана обављаља послова здравствене делатности; 

трајна забрана обављаља послова здравствене делатности . 

Мере из става 1. тачка 3, 4. и 5. могу се изрећи за теже повреде професионалне 
дужности и угледа лекара, стоматолога и фармацеута. Мера из става 1. тачка 3. и 4. не 

може трајати краће од једног месеца, ни дуже од једне године, а у изузетним случајевима 

може трајати и до три године. 

о жалбама против одлуке дисциплинског већа првог степена решава дисциплинско 

веће другог степена. 

Против одлуке дисциплинског већа другог степена којом је изречена мера из става 

1. тачка 3, 4. и 5. овог члана, члан коморе може поднети захтев за судску заштиту 

окружном суду надлежном према месту пребивалишта члана коморе, у року од 15 дана од 
пријема одлуке дисциплинског већа другог степена. 

Лакше и теже повреде професионалне дужности и угледа лекара, стоматолога и 

фармацеута утврђују се статутом коморе. 

Члан 29. 

у поступку пред дисциплинским већем примељују се одредбе Закона о кривичним 

поступку, ако овим законом или Статутом коморе није другачије одређено. 

у поступку пред окружним судом, по захтеву за судску заштиту, примељују се 

одредбе Закона о управним споровима, ако овим законом или Статутом коморе није 

другачије одређено. 

у случају да окружни суд утврди да је захтев за судску заштиту основан , 

поништава одлуку дисциплинског већа другог степена о изреченој мери . 

Члан 30. 

Застарелост покретаља поступка пред дисциплинским већем наступа истеком једне 

године од дана учиљене повреде професионалне дужности или угледа члана коморе, а ако 

та повреда има обележје кривичног дела од дана сазнаља за извршено кривично дело. 

Застарелост вршеља изречене мере наступа по истеку шест месеци од дана 

правоснажности изречене мере. 

Застарелост се прекида сваком радљом која се предузима ради покретаља поступка 

пред дисциплинским већем или извршеља мере. 

После сваког прекида рок застарелости почиље поново да тече, с тим да она настаје 

у сваком случају када протекне два пута онолко времена колико се по овом закону тражи 

за застарелост покретаља поступка, односно извршеља изречене мере. 



VПI Средства коморе 

Члан 31. 
Средства за рад коморе су: 

1. чланарина; 

2. накнада за упис у именик лекара, стоматолога и фармацеута; 
3. поклони и легати; 

4. приходи од новчаних казни; и 

5. други извори прихода. 

Скупштина коморе утврђује висину чланарине и накнаде уписа у именик лекара, 
стоматолога и фармацеута. 

Средства коморе се користе преко рачуна који комора отвори код пословне банке. 

Средства коморе исказују се у финансијском плану, а њихова реализација у 
завршном рачуну, у складу са важећим прописима. 

Наредбодавац за извршење финансијског плана коморе и употребу средстава 
коморе је председник коморе. 

IX Стручна служба коморе 

Члан 32. 

Ради обављања стручних, административних и других послова, комора образује 

стручну службу. 

За руководиоца стручне службе коморе може бити именовано лице које испуњава 

услове утврђене статутом коморе. 

Мандат руководиоца стручне службе коморе траје 4 године. 
Надлежности руководиоца стручне службе коморе уређују се статутом коморе. 

Х Надзор над законитошћу рада коморе 

Члан 33. 

Надзор над законитошћу рада коморе и над вршењем јавних овлашћења коморе 

утврђених чланом 5. став 1. тачка 1. 2. 3. и 5. овог Закона врши Министарство здравља, 
односно покрајински орган управе надлежан за послове здравља у зависности од тога за 

које подручје је комора основана. 

у вршењу надзора из става 1. овог члана може се поништити акт коморе ако се 
утврди даје у супротности са Законом или Статутом коморе. 

Ако орган из става 1. овог члана поништи акт коморе, комора може у року од 30 
дана по пријему одлуке поднети тужбу Врховном суду Србије. 



XI Прелазне и завршне одредбе 

Члан 34. 

Министарство надлежно за послове здравља, и покрајински органи управе 

надлежни за послове здравља именоваће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог 
закона одбор за припрему конституисања и почетак рада коморе. 

Одбор из става 1. овог члана врши права и дужности скупштине коморе до њеног 
конституисања. 

Одбор доноси Статутарну одлуку коморе којом се уређују питања од значаја за 

конституисање и почетак рада коморе у року од 30 дана од дана именовања одбора. 
Одбор ће донети одлуку о расписивању и спровођењу избора за чланове скупштине 

коморе у року од 30 дана од дана доношења Статутарне одлуке. 
Поступак кандидовања и избора чланова скупштине коморе обавиће се у року од 

60 дана од дана доношења одлуке из става 4. овог члана. 

Члан 35. 

Кандидати за чланове скупштине бирају се на начин утврђен статутом коморе. 

Члан 36. 

Конституисање органа коморе извршиће се у року од 30 дана од дана избора 
чланова скупштине. 

Члан 37. 

Скупштина коморе дужна је да у року од 60 дана од дана конституисања коморе 
донесе Статут и друга општа акта коморе. 

Члан 38. 

Комора је дужна да у року од 30 дана ступања на снагу овог закона уреди 
евиденцију лекара, стоматолога и фармацеута, пропише садржину и начин вођења 

евиденције именика лекара, стоматолога и фармацеута, висину чланарине, накнаде за упис 

у именик лекара, стоматолога и фармацеута и донесе кодекс професионалне етике лекара, 

стоматолога и фармацеута. 

Лекари, стоматолози и фармацеути који на дан ступања на снагу овог закона раде у 

здравственим установама и другим облицима обављања здравствене делатности дужни су 

да у року од шест месеци од дана почетка рада коморе поднесу ПрИЈаву за упис у именик 

лекара, стоматолога и фармацеута. 

Члан 39. 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе члана 77а. до 77е. 

Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Србије", број 17/92, 26/92, 
59/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 и 18/02). 

Члан 40. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Србије". 



Обр азложе њ е 

1 У ставни основ за доношење закона 

Материјално правни основ за доношење Закона о лекарским , стоматолошким и 
фармацеутски м коморама садржан је у члану 72. став 1. тачка 6. У става Републике Србије, 
којим је утврђено да Република Србија уређује и обезбеђује систем у области здравства. 

Формално правни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 73 . 
Устава Републике Србије, по којој Народна скупштина доноси законе . 

Сагласно члану 80. став 2. Устава Републике Србије, Скупштина Аутономне 

Покрајине Војводине, има право предлагања закона. 

II Разлози за доношење закона 

Како највиши интерес државе треба да буде брига за здравље грађана, па самим 

тим и ублажавање високе ризичности и далекосежности последица медицинског чињења 

или нечињења то је потребно донети Закон о лекарским , стоматолошким и фармацеутским 

коморама, као институцијама које ће заштитом пацијената и здравствених радника и 

најстручнијим учешћем у реформи здравства, омогућити унапређење здравља грађана. 

III Објашњење појединих одредби закона 

У предлагању решења у Предлогу закона о лекарским, стоматолошким и 

фармацеутски м , коморама пошло се од начела : 

аутономности ; 

децентрализације; 

обавезности; 

законских овлашћења, јавних овлашћења; и 

дводомности. 

Члан 1.-3. 

40дредбама члана 1-3 . Предлога закона предлаже се оснивање комора лекара, 

стоматолога и фармацеута Србије са седиштем у Београду, комора Аутономне Покрајине 

Војводине са седиштем у Новом Саду и комора Аутономне Покрајине Косова и Метохије 
са седиштем у Приштини , као независних и професионалних организација лекара, 

стоматолога и фармацеута која би деловала на подручју за које су основане. Оснивањем 

ових комора испоштовали би се принципи аутономности и децентрализације у овом 

сегменту здравства што би омогућило ефикасније извршавање задатака коморе. 



Члан 4. и 5. 

Одредбом члана 4. предлажу се задаци коморе. Извршавањем предложених 

задатака обезбедило би се успостављање правих односа на релацији здравствени радник

пацијент и обрнуто, као и примена савремених метода у дијагностици и лечењу пацијената. 

Прихватањем предложених решења обезбедило би се између осталог, стручно праћење 

рада лекара, стоматолога и фармацеута, као и заштита пацијената од лоше дијагностике и 

терапије. 

Имајући у виду да су коморе струковна удружења која заступају интересе струке, 

одредбом члана 5. Предлога закона предложени су послови који би се комори поверили 
као јавна овлашћења. Прихватањем решења предложених у одредби члана 5. Предлога 
закона утврдила би се правилна понашања - етички однос између здравствених радника и 

између здравствених радника и пацијената. 

Члан 6. и 7. 

Одредбама члана 6. и 7. Предлога закона предлаже се обавезност чланства у 

комори за све лекаре, стоматологе и фармацеуте који обављају послове здравствене 

делатности у здравственим установама и другим облицима обављања здравствене 

делатности. Обавезност чланства у комори предлаже се у циљу да се здравствени радници 

обавежу да своју организацију, права и обавезе врше преко законски организоване 

професионалне организације - коморе. Такође је предложена могућност приступања 

комори и лекара, стоматолога и фармацеута који не обављају послове здравствене 

делатности, али испуњавају услове за обављање истих. 

Члан 8.-14. 

Одредбама ових чланова Предлога закона предложени су услови под којима лекар, 

стоматолог и фармацеут стиче право обављања послова здравствене делатности у 

здравственој установи и другим облицима обављања здравствене делатности , као и услови 

које здравствени радник треба да испуњава да би стекао право уписа у именик лекара, 

стоматолога и фармацеута. 

Члан 15.-26. 

у поглављу УI Предлога закона одређују се органи коморе, с тим да су предложена 

решења по којима се утврђују основни задаци појединих органа, а ближе уређивање 

задатака, начина рада, састава и избора појединих органа коморе препушта да се уреди 

статутом или другим општим актом коморе. Истовремено се одредбама овог поглавља 

предлаже да скупштина коморе буде дводома. Ово због тога што имамо врло развијену 

приватну праксу у области здравства, што тражи посебан третман два различита 

здравствена сектора у разрешењу многобројних проблема у области здравства. 



Члан 27.-ЗО. 

Одредбама чланова 27-ЗО. дати су предлози за решавање спорова између 

здравствених радника, и између здравствених радника и пацијената, с тим да се оставља 

статуту и другим општим актима коморе да ближе уреде начин образовања 

дисциплинских већа, њихов састав, услове и начин избора и разрешења чланова 

дисциплинских већа, лакше и теже повреде професионалне дужности и угледа лекара, 

стоматолога и фармацеута, поступак за утврђивање дисциплинске одговорности и 

изрицање дисциплинских мера, као и пружање правне помоћи у судском поступку. Оваква 

решења предложена су јер су коморе струковна удружења, а не државни органи, па им 

треба оставити слободу да одређена питања самостално уређују својим статутом или пак 

неким другим општим актом. 

Члан З1. 

Одредбом овог члана предлаже се начин стицања средстава за рад коморе и начин 

њиховог коришћења. 

Члан З2. 

Како је за што ефикасније обављање задатака коморе потребно и обављање низа 

стручних, административних и других послова, то се одредбом члана З2 . предлаже 

образовање стручне службе. Руководилац стручне службе мора испуњавати услове које за 

његово именовање утврди комора својим статутом . По предложеном решењу статутом 

коморе би се уредила и надлежност руководиоца стручне службе. 

Члан ЗЗ . 

Према предложеном решењу у одредби члана ЗЗ . надзор над законитошћу рада 

коморе, као и над вршењем јавних овлашћења утврђених чланом 5. Предлога закона, 

вршило би Министарство здравља, односно покрајински орган управе надлежан за послове 

здравља у зависности од тога за које подручје је комора основана. 

Члан З4.-40. 

Одредбама члана З4 . -40 . Предлога закона предлажу се прелазне и завршне одредбе, 

а односе се на рокове за именовање одбора за конституисање и почетак рада комора, за 

доношење одлуке о расписивању и спровођењу избора за чланове скупштине коморе, за 

доношење статута и других општих аката коморе. 



IV Процена износа финансијских средстава потребних за спровођење закона 

По решењима предложеним у Предлогу закона из буџета Републике и буџета 

аутономних покрајина обезбеђивала би се средства за вршење јавних овлашћења комора. 

Процењује се да је за обављање ових послова у коморама неопходно запослити три 

радника са високом стручном спремом. Према садашњем нивоу бруто зарада за лична 

примања ових радника треба обезбедити средства у укупном износу од око 5.000.000 
динара годишње сразмерно из буџета Републике и аутономне покрајине у зависности за 

које подручје је комора основана. 

V Предлог Скупштини АП Војводине да Предлог закона 
разматра по хитном поступку 

Предлажемо да се у дневни ред Скупштине АП Војводине заказане за 23. 12. 
2002. године по хитном поступку уврсти Предлог закона о лекарским , 

стоматолошким и фармацеутским коморама, у складу са чланом 91. Пословника 
Скупштине АП Војводине. 

Ово због тога што доношење закона о лекарским, стоматолошким и 

фармацеутским коморама захтева обезбеђивање средстава у буџету Републике и 

Аутономне Покрајине, а средства се за наредну годину морају планирати у овој 

години, па је Извршно веће мишљења да би Скупштина АП Војводине до краја 

године требало да предложи Народној скупштини Републике Србије доношење 

овог закона. 
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