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  ПОСЕБАН ОДБОР ЗА ПЗЗ У ПРИВАТНОЈ ПРАКСИ РЛКИС 

 

III редовна седница овог ПО, одржан дана 19.06.2019.године са почетком у 12,00  сати 

у седишту РЛКЈИС, Ниш, Јована Скерлића 25,уз присуство позваних оснивача-представника 

приватних здравствених установа ПЗЗ. 

 

1.Усвајање записника са II редовне седнице ПО зе примарну здравствену заштиту у 

приватној пракси РЛКЈИС  одржане дана  25.04. 2019.године. 

 Одлука:.Усваја се записник са II редовне седнице ПО зе примарну здравствену заштиту 

у приватној пракси РЛКЈИС  одржане дана  25.04. 2019.године. 

 2. Разматрање актуелности везаних за рад приватних здравствених установа у 

примарној здравственој заштити као и улоге Лекарске коморе у заштити професионалних 

интереса лекара из овог сегмента здравствене заштите. 

 Закључак:  Чланови ПО као и присутни лекари ангажовани у здравственим установама 

ПЗЗ у приватној пракси, разматрали су следеће теме: 

- Осигурање лекара од професионалне одговорности- присутни су упознати са 

условима и уговором о осигурању лекара који је закључила ЛКС 

- Солидарна помоћ на коју имају права сви чланови Коморе, као и основи за 

подношење оваквих захтева надлежној Комисији РЛКЈИС 

- Издавање и обнављање лиценце у светлу нових одредаба Закона о здравственој 

заштити,посебно одредбе које се односе на пензионере старије од 70 година 

- Нове одредбе о доприносима које послодавци плаћају приликом ангажовања 

лекара-пензионера 

- Статус лекара на волонтерској специјализацији 

- Регулисање допунског рада у складу са новим Законом о здравственој заштити 

- Постојање јединственог Регистра у који се имају уписати све здравствене установе 

- Одредбе важећег закона које се односе на статус лекара са скраћеним радним 

временом и могућностима за допунски рад 
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- Поступање са медицинским отпадом и размењивање контаката овлашћених 

организације које се баве овом делатношћу 

- Најављено укључивање приватног сектора у Информациони систем( ИЗИС) као и 

могућност јавно-приватног партнерства између приватних и државних 

здравствених установа 

Сви присутни су сагласни да су овакви скупови веома практични и корисни, јер 

кроз размену искустава као и кроз упознавање са радом и надлежностима Коморе, 

много лакше долазе до правих информација, те да се настави са оваквом праксом и 

у наредном периоду. 

 

 

  

        

Председник ПО за ПЗЗ у прив.пракси 
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