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П Л А Н    Р А Д А 

ПОСЕБНОГ ОДБОРА  ЗА ЈЗ И ПЗЗ У ДРЖАВНОЈ ПРАКСИ РЛКЈИС ЗА 2019.ГОДИНУ 

 

 

 У складу са својим надлежностима утврђеним Статутом Лекарске коморе Србије, као и 

Пословником о раду, Посебан одбор за јавно здравље и примарну здравствену заштиту у државној пракси 

РЛКЈИС, за 2019.годину, планира следеће активности: 

 

1. Укључење ПО у активности везане за увођење платних разреда у здравству 

2. Разматрање тренутног статуса доктора медицине у примарној здравственој заштити,односно 

услова рада  као и покретање иницијативе за увођење њиховог статуса као службеног лица. 

3. Разматрање актуелних законских и подзаконских прописа везаних за обављање делатности у 

примарној здравственој заштити- Капитационе формуле; Правилника о обрасцу и садржини лекарског 

рецепта,начину издавања и прописивања лекова на рецепт, укључујући и електронско вођење картона;   

Правилника о уговарању здравствене заштите, Правилника о  номенклатури здравствених услуга у ПЗЗ 

и табеле мера извршења, у смислу проширења номенклатуре и на неке здравствене услуге које иста не 

обухвата, као и у смислу повећања цена појединих здравствених услуга које се пружају у ПЗЗ.  

4. Посебно разматрање Правилника о садржају и обиму права на здравствену заштиту, у делу који 

садржи одредбе о пакету здравствених услуга за пацијенте у ПЗЗ и укључење представника ПЗЗ Лекарске 

коморе у израду наведеног акта. 

5. Наставак активности на предлагању измена и допуна актуелних прописа из области здравства у 

домену надлежности овог ПО- Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању и Закон о 

коморама здравствених радника, као и укључење у поступак измена и допуна Статута ЛКС. 

6 Предлагање измена и израда водича добре праксе у делу који је заједнички за докторе медицине  

различитих специјалности. 

7. Активно учешће представника Лекарске коморе у изради кадровских  планова за наредну 

годину. 
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8. Активности усмерене на унапређење КМЕ за чланове Коморе. 

9. Увођење појединих облика међународне сарадње на нивоу ПЗЗ ради контаката са колегама и 

прикупљања информација о статусу доктора медицине из ПЗЗ из окружења. 

 

    

              Председник ПО за ЈЗ и ПЗЗ у држ.пракси 

               Проф.др. Зоран Милошевић 
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