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  ПОСЕБАН ОДБОР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ И ПЗЗ У ДРЖАВНОЈ ПРАКСИ 

 

I редовна седница овог ПО, одржана дана 24.06.2022.године са почетком у 13.00  
часова у седишту РЛКЈИС, Ул.Јована Скерлића 3а/5, у Нишу. 

 1.Усвајање Записника са конститутивне седнице ПО за јавно здравље и примарну 
здравствену заштиту у државној пракси РЛКЈИС  одржане дана  07.06. 2022.године. 

 Одлука:Усваја се  Записник са конститутивне седнице ПО за јавно здравље и 
примарну здравствену заштиту у државној пракси РЛКЈИС  одржане дана  07.06. 2022.године. 

 2.Усвајање Пословника о раду ПО 

 Одлука: Усваја се Пословник о раду ПО за ЈЗ и ПЗЗ у државној пракси РЛКЈИС са 
корекцијом чл.3.ст.1 у погледу броја чланова (уместо председника, потпредседника и 5 
чланова, 8 чланова). 

3. Извештај о досадашњим активностима ПО за јавно здравље и примарну здравствену 
заштиту у државној пракси. 

Закључак: Констатује се да су чланови ПО, кроз Извештај о раду од стране 
председника ПО и чланова:др Слађане Николић и др Марка Стеванића из претходног сазива,  
упознати са активностима овог ПО из претходног сазива.Похваљен је рад предметног одбора 
из претходног сазива, неке раније дефинисане проблеме треба решити/наставити активности 
започете у том правцу, а неке нове препознати и предложити активности за њихово решавање.  

4. Предлог Плана рада ПО за наступајући период 

Закључак: За следећу седницу ПО припремити предлог Плана рада ПО за пети сазив. 

Задужује се Стручна служба РЛКЈИС да електронским путем проследи директорима 
здравствених установа и то: Институту за јавно здарвље Ниш, заводима за јавно здравље 
југоисточне Србије, заводу за здравствену заштиту радника Ниш, ЗЗЗР у железничком 
саобраћају Ниш, ЗЗЗ студената Ниш, Заводу за плућне болести и туберкулозу Ниш, ДЗ Ниш и 
домовима здравља југоисточне Србије  допис ПО за ЈЗ и ПЗЗ РЛКЈИС у вези решавања 
актуелних проблема у раду лекара у примарној здравствено заштити    
    

Председник ПО за ЈЗ и ПЗЗ у држ.пракси РЛКЈИС 
Проф.др Јовица Јовановић 


